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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  42ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  ∆εκεµβρiου  2016 του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 23η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ  42916/19 -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  επτά    (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                          
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                             Θεόδωρος Φλωράτος                                                            
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                             
 5.   Ανουσάκης Νικόλαος   (αποχώρησε µετά την έναρξη της συνεδρίασης)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6) ∆ιονύσιος Λυκούδης  
7) Κωνσταντάκης ¨Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , θέτει υπόψη των Μελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής την ανάγκη  να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παρακάτω θέµατα :  
 έγκριση των  πρακτικών (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) των Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών για:   
 1)την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ»,  
2)την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ»,  
3)την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων 
για το έτος 2017»,  
4) την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»    
5) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων της Τ.Κ Ατσουπάδων της ∆.Ε 
Ελειού –Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
6)  Κατάρτιση των όρων Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017» 

7)Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων(Υπηρεσία Λειτουργίας Ενυδρείου) 
8) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
9) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων  ( (αντισηπτικά Παιδικών Σταθµών) 
10) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
11) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Οµβροδεξαµενών ∆.Κ Οµαλών »σύµφωνα µε το άρθρο 
15 του Π/∆τος  171/1987. 
12) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς 
αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
Για την συζήτηση όλων των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ λόγω  λήξεως 
του οικονοµικού έτους ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Γαρµπή Σοφία. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για την συζήτηση των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ως  
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  αναλυτικά ψηφίζει  : Το πρώτο –δεύτερο –τρίτο –τέταρτο –έκτο – όγδοο-ένατο και δέκατο . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    325 / 2016                                                                  Α∆Α: 77ΑΗΩΕ5-0ΣΙ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την 
«Προµήθεια  εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» 

 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                
 Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής » έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 43590/ 22-
12-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 43561/22-12-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αργοστόλι: 22.12.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                     Aριθ.Πρωτ.: 43561 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» 

Σήµερα 22/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 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. 
43430/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 43167/20-12-2016, 
Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
για το διαγωνισµό για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής, και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  
µε αριθ. 1112/39031/17-11-2016 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει 
εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί 
να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1112/39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 

 β)την αριθ.  49/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 γ)την αριθ. 323/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 
48/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 δ)την αριθ. 39032/17-11-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 294/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής» 
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 στ)την αριθ. 310/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το 
το µε αρίθµ.πρωτ. 40593/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια 
η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 49/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία 
έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου Κεφαλονιάς(διενέργεια τεσσάρων 
διαγωνισµών για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  των ∆.Ε. Αργοστολίου, Πυλάρου, Σάµης και ∆ηµ. 
Σχολείου Τ.Κ. ∆ιλινάτων )όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο 
άρθρο 11 της αριθ. 1112/39031/17-11-2016 διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 

Παλικής»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ________ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής   και την ανακήρυξη ως  οριστικού ανάδοχου , 
την εταιρεία µε την  επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ -Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.306,32 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 53.991,68 € . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γαρµπή Σοφία. και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   323 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 294/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) τα µε αρίθµ.  40593/30-11-2016  & 43561/22-12-2016 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 43561/22-12-2016   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  Προµήθεια 
εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής σχετικά µε τον  έλεγχο των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης τα οποία ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 1112/39031/17-11-
2016 διακήρυξης . 

2. Ανακηρύσσει  ως οριστικό   ανάδοχο , την εταιρεία µε την  επωνυµία ««ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»  η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.306,32 € και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 53.991,68 € . 

3.   Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα εκτός του οριστικού αναδόχου . 
4.    Μετά την κατά τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόµων 
αποτελεσµάτων της , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο την εταιρεία µε την  επωνυµία 
««ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού  εντός δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    326 / 2016                                                                   Α∆Α: 61ΖΡΩΕ5-60Ξ 



 

 

1490 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την 
«Προµήθεια  εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων» 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                          
 Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόνων » έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 
43590/ 22-12-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 43562/22-12-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι: 22.12.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                Aριθ.Πρωτ.: 43562 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» 

Σήµερα 22/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 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. 
43430/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 43168/20-12-2016, 
Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
για το διαγωνισµό για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων, και  
ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  
µε αριθ. 1111/39027/17-11-2016 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει 
εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί 
να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1111/39027/17-11-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 

 β)την αριθ.  48/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 γ)την αριθ. 324/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 
48/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 δ)την αριθ. 39029/17-11-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 295/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού Πρόννων» 
 στ)την αριθ. 311/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το 
το µε αρίθµ.πρωτ. 40594/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω 
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προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 48/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία 
έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου Κεφαλονιάς(διενέργεια τεσσάρων 
διαγωνισµών για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  των ∆.Ε. Αργοστολίου, Πυλάρου, Σάµης και ∆ηµ. 
Σχολείου Τ.Κ. ∆ιλινάτων )όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα 
οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 1111/39027/17-11-2016 διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελειού Πρόννων»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, 
Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού –Πρόνων    και την ανακήρυξη ως  οριστικού 
ανάδοχου , την εταιρεία µε την  επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ -Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  η οποία προσέφερε  έκπτωση 
6,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.6110,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.313,84 €, 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γαρµπή Σοφία. και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   324 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 295/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) τα µε αρίθµ.  40594/30-11-2016 & 43562/22-12-2016 Πρακτικά  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 43562/22-12-2016   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  Προµήθεια 
εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόνων  σχετικά µε τον  έλεγχο των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης τα οποία ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 1111/39027/17-11-2016 
διακήρυξης. 

2.Ανακηρύσσει  ως οριστικό   ανάδοχο για την Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
–Πρόνων   την εταιρεία µε την  επωνυµία ««ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  η οποία προσέφερε έκπτωση 
6,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.611,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.313,84 €, 
3.  Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα εκτός του οριστικού αναδόχου . 

    4.    Μετά την κατά τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόµων 
αποτελεσµάτων της , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο την εταιρεία µε την  επωνυµία ««ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού  εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    327 / 2016                                                                         Α∆Α: ΩΧΤΥΩΕ5-ΖΒΙ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) «Προµήθεια 
Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το 
έτος 2017» 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                          
 Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την «Προµήθεια 
Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017» 
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έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 43590/ 22-12-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 43563/22-12-
2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αργοστόλι: 22.12.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       Aριθ.Πρωτ.: 43563 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017» 

Σήµερα 22/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 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. 
43430/2016 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). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 43366/21-12-2016, 
Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ 
Ε.Ε.» για το διαγωνισµό για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017» , και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  
µε αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει 
εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 

  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)την αριθ. 321/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το 
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 και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω 
προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κεφαλονιάς, του 
∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ  την παροχή γάλακτος όπως ο νόµος ορίζει, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.3/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία 
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έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθεί και το δικαίωµα προαίρεσης 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια παστεριωµένου  γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017 για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,του ∆.Γ.Α. και 
της ΚΕ∆ΗΚΕ, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»     για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς , του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
Προµήθεια  παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το 
έτος 2017 και την ανακήρυξη ως  οριστικού 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: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γαρµπή Σοφία. 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(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 304/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) τα µε αρίθµ.  42365/14-12-2016 & 43563/22-12-2016 Πρακτικά  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 43563/22-12-2016   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την  
Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για 
το έτος 2017 σχετικά µε τον  έλεγχο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα 
οριζόµενα  στο άρθρο  11 της αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης. 
2.Ανακηρύσσει  ως οριστικό   ανάδοχο για την Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 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.    Μετά την κατά τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόµων 
αποτελεσµάτων της , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο την εταιρεία µε την  επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.» να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού  εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    328 / 2016                                                                         Α∆Α: 7 Ε3ΣΩΕ5-ΨΝ7 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-
2017» 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017» έθεσε υπόψη της 
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Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 43590/ 22-12-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη 
∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 43564/22-12-2016 Πρακτικό για το εν λόγω 
θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αργοστόλι: 22.12.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                          Aριθ.Πρωτ.: 43564 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017» 

Σήµερα 22/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:15 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 277/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 
43541/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 43540/22-12-2016, 
Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
& ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισµό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017» , και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
«Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1142/40655/01-12-2016 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει 
εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΑΘΗΝΩΝ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1142/40655/01-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 

 β)την αριθ.  26/2016 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 γ)την αριθ. 361/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 
26/2016 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 δ)την αριθ. 40677/01-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 303/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 στ)την αριθ. 320/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το 
το µε αρίθµ.πρωτ. 42550/15-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία 
«Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την ασφάλιση των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του, όπως ο νόµος ορίζει, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.26/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία 
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έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη ο διαγωνισµός για το ίδιο αντικείµενο κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017  για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 1142/40655/01-12-2016 διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 »     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και την ανακήρυξη ως  οριστικού ανάδοχου την εταιρεία µε την  επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία προσέφερε  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: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γαρµπή Σοφία. 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) τα  µε αρίθµ. 42550 /15-12-2016 &  43563/22-12-2016   Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το το µε αρίθµ. 43564/22-12-2016   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την   ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς σχετικά µε τον  έλεγχο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης , τα οποία ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο  11 της αριθ. 1142/40655/01-12-2016 διακήρυξης. 

      2.Ανακηρύσσει  ως οριστικό   ανάδοχο για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία 
«Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία προσέφερε  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 εκτός του οριστικού αναδόχου . 
 4.  Μετά την κατά τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόµων 
αποτελεσµάτων της , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο την εταιρεία µε την  επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού  
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
Α∆Α: 64ΗΜΩΕ5-4ΧΛ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων 
»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου: «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016  που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και στον Κ.Α 30.7332.04 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων»  
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.999,00  ευρώ .  
 
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  
Κουσουµβρής Άγγελος      που εδρεύει στην  Πάστρα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 052603122 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή 
του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 42378/14-12-2016   προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  3.906,00 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 :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου αλλά διαφωνεί µε τον τρόπο εκτέλεσης του 
και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –
Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γαρµπή Σοφία. 
 

                   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 αρίθµ. πρωτ. 43553/22-12-2016   προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 39688/23-11-2016 Τεχνική Περιγραφή   --
Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  την Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Ελένη Μπενετάτου  και θεωρήθηκε από τον 
αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο . 
7. την   1118/ 22-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 
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 30.7332.04 µε τίτλο : «Περίφραξη Πλατείας 
Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων» 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Ψηφίζει Πίστωση 3.999,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7332.04 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων» όπως περιγράφεται 
σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 39688/23-11-2016 Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  την 
Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Ελένη Μπενετάτου  και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο , στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «Κουσουµβρής 
Άγγελος»   που εδρεύει στην  Πάστρα    Κεφαλλονιάς µε     
ΑΦΜ : 052603122 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 42378/14-12-2016   προσφορά του  
ανέρχεται στο ποσό των  3.906,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 39688/23-11-2016 
Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό   της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   330 / 2016                                                                         Α∆Α: 7ΧΜ4ΩΕ5-ΤΦΘ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των  όρων διακήρυξης  συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες 

προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 

µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017». 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 6 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των  όρων διακήρυξης  
συνοπτικό διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017». ανέφερε στα 
Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε την   416 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού για την για την ανάδειξη αναδόχου µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την εργασία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, η Οικονοµική 
Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω εργασίας  αναλυτικά όπως παρακάτω 
:   

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 

εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 46.597,95 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

I.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

II. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

III.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

IV.  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης». 

V. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Ά/23-12-
2008)«Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 
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VI.  Την υπ’ αριθµόν 333/08 γνωµοδότηση του Γ’ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθµόν 33/08 
εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών. 

VII.  Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στονοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

VIII.  Την υπ’ αριθµόν 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– 
Ο Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκαν µε τις 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού 
ΥΠΕΣΑΗ∆. 

IX.  Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

X. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του 
Ν.3310/2005…». 

XI.  Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/ 08.09.1997) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

XII.  Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», που ισχύουν από τη δηµοσίευσή 
του (8.8.2014) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας 
διακήρυξης 

XIII. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος 

κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

XIV.  Τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως ισχύει. 
XV. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 

XVI. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

XVII. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
XVIII. Την µε  αριθµό 277/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 

XIX. Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  
συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

XX. Την 416/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την έγκριση της 
µελέτης και τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας µέσω συνοπτικού 
διαγωνισµού. 

XXI.  Την αριθ. 330/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία 
εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού,   

XXII.  Την αριθ. 1/2016 µελέτη που συντάχθηκε από το τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & 
∆ιαφάνειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία 
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«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic 
Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».  
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκτιµάται στο ποσό των 
37.554,80 € πλέον Φ.Π.Α. 9.013,16 € ευρώ, δηλαδή 46.597,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και από τον εγγεγραµµένο ΚΑΕ 10.6266.03 του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. Γίνονται δεκτές προσφορές, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση  
της µε αριθµό1/2016 µελέτης που συνέταξε το Τµήµα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 00/01/2017 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III)  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 

SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
CPV 48000000-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 46.597,95 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 , εδάφιο 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III)  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(Ε∆ΡΑ ∆ΗΜΟΥ) 
EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ Έως 31/12/2017 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί υπηρεσιών, 

Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε 
χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24%( Βαρύνει το ∆ήµο) 
 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Εργασιών 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή διαρκής ενηµέρωσης του λογισµικού 
 
(εγκατεστηµένου στο ∆ήµο) Genesis και S.H.R.M.S της Singular Logic µε νέες εκδόσεις (release), 
 
καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µε ετήσια σύµβαση υποστήριξης για το έτος 2017, όπως 
αναλύονται και στην σχετική µελέτη που αποτελεί µέρος των τευχών δηµοπράτησης. 
 
Το λογισµικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2. ΟΤΑ LICENSE ΟΛ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

3. OTA ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

4. ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

5. OTA SHRMS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

6. ΟΤΑ WEB SERVICES 

7. OTA EXTRA USERS (79 users) 

8. ΟΤΑ Τ.Α.Π. 

9. OTA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Γ.Λ.Κ. 
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10. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

11. ΟΤΑ Ο.Π.Δ. (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) 

12. Άδεια χρήσης και 1 έτος release ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

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

καθώς και των νέων εκδόσεών του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες για την εύρυθμη 

λειτουργία του λογισμικού, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων του λογισμικού).  

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

αντιγράφων ασφάλειας (backup) που υπάρχει εντός του Genesis. Έγκαιρη πρόβλεψη των 

ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια 

γνωστικού αντικειμένου κλπ. 

• Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισμικών που 

διατηρεί ο Δήμος. 

 

2. Yποστήριξη 490 ωρών από εξειδικευμένους τεχνικούς, των εφαρμογών όπως εκπαίδευση χρηστών, 

παραμετροποίηση και εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, αποκατάσταση βλαβών και 

προβλημάτων των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών επί τόπου (on site) ή με 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 
• Διόρθωση λαθών, προβλημάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισμικό των εφαρμογών, ανεξάρτητα από 

το λόγο εμφάνισής τους. 

• Αξιολόγηση αναφερόμενων προβλημάτων και εντοπισμός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

• Βελτιστοποίηση της παραμετροποίησης των εφαρμογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από 

πρόβλημα ή δυσλειτουργία του λογισμικού των εφαρμογών. 

• Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούνται, 

ώστε να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά 

φύλλα. 

• Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, απομακρυσμένη βοήθεια μέσω modem ή επιτόπου 

παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού για προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από 

απόσταση, λόγω της κρισιμότητας λειτουργίας των υπηρεσιών. 

• Άμεση επαναφορά του συστήματος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση απωλειών ή 

καταστροφών του συστήματος λογισμικού, μέσω των αντίγραφων ασφάλειας. 

• Υποστήριξη της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται με τις 

εθνικές βάσεις δεδομένων (Εθνικό Δημοτολόγιο). 

• Άμεση ενημέρωση για παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

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

• Άμεση ενημέρωση για απαιτούμενες παρεμβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που 

προκαλεί τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος για ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας. 

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

απομακρυσμένη παρέμβαση. 

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

• Τήρηση στο ακέραιο του θεσμικού πλαισίου - ενημέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόμο, διευκρίνιση 

και τι σημαίνει αυτό μηχανογραφικά. 

• Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισμό, ΟΠΔ, 

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί κλπ. 
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• Παρακολούθηση ΟΠΔ με αποστολή αποτελεσμάτων επίτευξης των μηνιαίων και τριμηνιαίων 

στόχων και εκτυπώσεων από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα ή όχι απομείωσης βάσει 

εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

• Ενημέρωση της Διοίκησης με εκτυπώσεις Δεικτών Αποτελεσματικότητας (Αριθμοδείκτες) και  

παρακολούθηση της πορείας  των «Χρηματοδοτήσεων» ανά Ταμειακή Κατηγορία (Τακτικά, 

Έκτακτα). 

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

• Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ με την Οικονομική ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία 

ενταλαματοποίησης καθώς και για την δυνατότητα τήρησης αποθήκης. 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του 
σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική 
δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εστο ποσό των 37.554,80 € πλέον Φ.Π.Α. 9.013,16 € ευρώ, δηλαδή 46.597,95 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει την   12η   Ιανουαρίου 2017  ηµέρα Πέµπτη    και 
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού .  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης Νικόλαος   και Γαρµπή Σοφία. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     416/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού , µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική 
δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών  στο ποσό των 37.554,80 € πλέον Φ.Π.Α. 9.013,16 € ευρώ, δηλαδή 46.597,95 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
2).  Ο συνοπτικός  διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  την 12/01/2017, ηµέρα 
Πέµπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού . 
3).Η χρηµατοδότηση θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και από τον εγγεγραµµένο ΚΑΕ 10.6266.03 του Προϋπολογισµού 
του ∆ήµου έτους 2017. 
4) Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
5)Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),   σε µία  ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα . 
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Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   331 / 2016                                                                           Α∆Α: Ω37ΜΩΕ5-ΙΓΗ         
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων «Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου 
Ληξουρίου». 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 23η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ  42916/19 -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  επτά    (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                          
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                               
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                             Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                               
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                             
 5.   Ανουσάκης Νικόλαος   (αποχώρησε µετά την έναρξη της συνεδρίασης)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6) ∆ιονύσιος Λυκούδης  
7) Κωνσταντάκης ¨Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , θέτει υπόψη των Μελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής την ανάγκη  να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παρακάτω θέµατα :  
 έγκριση των  πρακτικών (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) των Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών για:   
 1)την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ»,  
2)την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ»,  
3)την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων 
για το έτος 2017»,  
4) την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»    
5) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων της Τ.Κ Ατσουπάδων της ∆.Ε 
Ελειού –Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
6)  Κατάρτιση των όρων Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017» 

7)Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων(Υπηρεσία Λειτουργίας Ενυδρείου) 
8) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
9) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων  ( (αντισηπτικά Παιδικών Σταθµών) 
10) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
11) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Οµβροδεξαµενών ∆.Κ Οµαλών »σύµφωνα µε το άρθρο 
15 του Π/∆τος  171/1987. 
12) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς 
αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
Για την συζήτηση όλων των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ λόγω  λήξεως 
του οικονοµικού έτους ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Γαρµπή Σοφία. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για την συζήτηση των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ως  
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  αναλυτικά ψηφίζει  : Το πρώτο –δεύτερο –τρίτο –τέταρτο –έκτο – όγδοο-ένατο και δέκατο . 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 7 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση 
πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων «Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου». Θέτει υπόψη της Επιτροπής την  
από 22-12-2016 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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    Αργοστόλι : 22/12/2016 

                      Αριθ.Πρωτ.: ∆.Υ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    
 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε 
αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των 
δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται 
άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονοµικά έτη. 
 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου 
συνολικού ποσού 21.997,02€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη 
και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 21.997,02€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 6.000,00€.   
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 310/2016(τροποποίηση) απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 184733/161915/15-11-2016 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος 
έτους.  
 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους 
είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά (21.997,02€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας 
«Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2016 έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 70.6117.01 και  δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια 
ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά(15.997,02) σε βάρος του Κ.Α. 70.6117.,01   του προϋπολογισµού του  έτους 2017 µε 
τίτλο «Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου» αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά(15.997,02) σε βάρος του Κ.Α. 70.6117.01   του 
προϋπολογισµού του  έτους 2017 από ίδια έσοδα. 
 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
Παγώνης ∆ιονύσιος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί η δαπάνη αυτή δεν καλύπτεται από πιστώσεις του 
προγράµµατος αλλά από έσοδα του ∆ήµου. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :     ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας   και Γαρµπή Σοφία. 
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) την  1222/22-12-2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την   δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης  ύψους  είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δύο 
λεπτά (21.997,02€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου» το οποίο 
κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2016 έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 70.6117.01 και  δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια 
ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά(15.997,02) σε βάρος του Κ.Α. 70.6117.,01   του προϋπολογισµού του  έτους 2017 µε 
τίτλο «Υπηρεσίας λειτουργίας Ενυδρείου Ληξουρίου» αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά(15.997,02) σε βάρος του Κ.Α. 70.6117.01   του 
προϋπολογισµού του  έτους 2017 από ίδια έσοδα. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    332 / 2016                                                             Α∆Α: ΨΤΠΧΩΕ5-ΗΩ4 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 8 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :   «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής».                                                                                                                                                                                                         
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 43103/ 20-12-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού και την 
απαλλαγή του Υπολόγου Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιου Τσιλιµιδού από το αρίθ. 2936Β /2016 Χρηµατικό     
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Ένταλµα Προπληρωµής  το οποίο εκδόθηκε µε την 289/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού 
2.000,00 € από τον Κ.Α  30.6373   για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου.  
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης λογαριασµού του κ. 
∆ιονύσιου Τσιλιµιδού η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
 

 
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 την παραπάνω απόδοση λογαριασµού του µόνιµου τακτικού υπαλλήλου του 
∆ήµου ∆ιονύσιου Τσιλιµιδού. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γαρµπή Σοφία. και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 289/2016 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα 
δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος Τσιλιµιδός      για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  2936 Β / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    
2.000,00   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό       µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των 2.000,00  € τα οποία διατέθηκαν 
σύµφωνα µε την 289/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6323 µε τίτλο « Αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ 
» . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   333 / 2016                                                                         Α∆Α: 7ΣΙΩΕ5-ΑΙΣ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων «Προµήθεια φαρµακευτικού 
ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου 
Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2016-2017». 
 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 9 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση 
πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για 
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την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2016-2017». 
Θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 43617/22-12-2016 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 Αργοστόλι : 22/12/2016  
Αριθ.Πρωτ.:43617  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:  
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.  
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης.  
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε 
αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των 
δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται 
άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)  
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει  
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απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονοµικά έτη.  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος 
Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς 
για την Σχολική Χρονιά 2016-2017, συνολικού ποσού 2688,44€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός 
έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2688,44€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 896,14€.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 276/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και 
εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 25942/2521/31-12-2015 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται 
σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους 
δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (2.688,44€) για την υλοποίηση της προµήθειας 
«Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς 
Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2016-2017» το οποίο κατανέµεται στα 
έτη 2016 και 2017 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2016 οχτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτα (896,14€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 και 
χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά(1.792,30) σε βάρος του Κ.Α. 10.66311 του προϋπολογισµού του 
έτους 2017 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» και «Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού» αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2017 ποσό χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.792,30€) από ίδια έσοδα.  
 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
Παγώνης ∆ιονύσιος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :     ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας – Νικόλαος Γκισγκίνης   και Γαρµπή Σοφία. 
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) την  427/12-04-2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την   δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης  ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι 
λεπτά (2.688,44€) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου 
Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική 
Χρονιά 2016-2017» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2016 οχτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (896,14€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 και 
χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά(1.792,30) σε βάρος του Κ.Α. 10.66311 του προϋπολογισµού του 
έτους 2017 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» και «Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού» αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2017 ποσό χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.792,30€) από ίδια έσοδα.  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    334/ 2016                                                         Α∆Α: Ω5ΕΜΩΕ5-1ΜΖ 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  
2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 10 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «.Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  23-12-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 
 

1. Μετά από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ήµος µας για το έργο του Γηροκοµείου ποσού 
000.000,00 ευρώ που πραγµατοποιήθηκε χθες 22/12/2016 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.04 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ)» µε το ποσό των 671.794,17 ευρώ  
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1321.00 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)» µε το ποσό των 671.794,17 ευρώ.  
-την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 µε την αύξηση πίστωσης κατά το ποσό των 671.794,17 
ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα παραµείνει στο ποσό των 87.574,56 ευρώ.  
 

Ο συντάξας                                                                                    Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας-Γκισγκίνης Νικόλαος  και Γαρµπή Σοφία 
   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  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     την  υπ αρίθ 

25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  
έτους 2016   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  335 / 2016                                                  Α∆Α: ΩΩΒΣΩΕ5-ΣΒΑ   
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: « Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 11 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου: «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016  που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και στον Κ.Α 30.7336.48 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών»  
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.500,00  ευρώ .  
 
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  «KARA 
JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του 
οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 43459/22-12-2016   προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  4.300,00 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 :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου αλλά διαφωνεί µε τον τρόπο εκτέλεσης του 
και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –
Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γαρµπή Σοφία. 
 

                   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 αρίθµ. πρωτ. 43459/22-12-2016   προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 43694/23-11-2016 Τεχνική Περιγραφή   --
Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Σπυρίδωνα Σπαθή   και θεωρήθηκε από τον 
αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο . 
7. την   1196/ 21-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 
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 30.7336.48 µε τίτλο : «Επισκευή οµβροδεξαµενών  
∆.Κ  Οµαλών» 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Ψηφίζει Πίστωση 4.500,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.48 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» όπως περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. 
πρωτ. 43694/23-11-2016 Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. 
Σπυρίδωνα Σπαθή   και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Θεόδωρο Καλογερόπουλο , στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα 
Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε  
 ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 43459/22-12-2016   προσφορά 
του  ανέρχεται στο ποσό των  4.300,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
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 αρίθ. πρωτ.  43694/23-11-2016 
Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό   της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  336 / 2016                                                                      Α∆Α: ΩΑΜΓΩΕ5-Γ91       

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή 
ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π/∆τος  171/1987. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  , εισηγούµενη  το 12 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων 
Επαναχωρίου »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 30.7333.01 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή 
ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.800,00  ευρώ 
.  
 
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  «KARA 
JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του 
οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 43460/22-12-2016   προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  5.600,00 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 :  
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου αλλά διαφωνεί µε τον τρόπο εκτέλεσης του 
και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –
Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γαρµπή Σοφία. 

                   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 αρίθµ. πρωτ. 43460/22-12-2016   προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 43695/23-12-2016 Τεχνική Περιγραφή   --
Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Σπυρίδωνα Σπαθή   και θεωρήθηκε από τον 
αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο . 
7. την   1198/ 21-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 
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 30.7333.01 µε τίτλο : «Αποκατάσταση Βατότητας 
και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου» 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση 5.800,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.01 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης 
∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης 
∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου» όπως περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 43695/23-12-2016 
Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Σπυρίδωνα Σπαθή   και 
θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο , στον 
εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε ΑΦΜ : 
118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 43460/22-12-2016   προσφορά του  
ανέρχεται στο ποσό των  5.600,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
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 αρίθ. πρωτ.  43695/23-12-2016 
Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό   της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 

                                                                                                                        
                                                                                                                           Α∆Α: 7ΜΟΧΩΕ5-ΑΤ5 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                              
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                     30-12-2016 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

 
Από το πρακτικό της  42ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  ∆εκεµβρiου  2016 του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   337  / 2016                    Α∆Α: 7ΜΟΧΩΕ5-ΑΤ5                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                             

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στην   
Υπάλληλο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Κατερίνα Ελευθεράτου      η  οποία  
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εισηγούµενη        το  1 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 ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1132 15/12/2016 2.920,00 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων(ο 
παρών κωδικός χαρακτηρίζεται  

30.6673.01 80,00 

1136 16/12/2016 959,10 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

10.6654.01 10.308,02 

1137 16/12/2016 75,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

10.6641.02 29.925,00 

1138 16/12/2016 663,18 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

35.6682 3.204,41 

1139 16/12/2016 738,54 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 10.6654.01 10.308,02 

1140 16/12/2016 531,10 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 10.6261.06 821,09 

1141 16/12/2016 297,82 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 20.6634 8.453,49 

1142 16/12/2016 178,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 

10.6261.06 821,09 

1143 16/12/2016 269,94 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 

10.6654.01 10.308,02 

1144 16/12/2016 121,44 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 

10.6654.01 10.308,02 

1145 16/12/2016 292,56 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 

20.6641.03 11.429,96 

1146 16/12/2016 207,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 

30.7135.01 14.472,88 

1147 16/12/2016 91,76 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 

10.6654.01 10.308,02 

1148 16/12/2016 234.835,09 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ)-
ΕΝΑΝΤΙ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

64.7336.04 0,00 

1149 16/12/2016 210,80 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00.6463 2.790,67 

1150 19/12/2016 4.900,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Παλικής[κίνηση οχηµάτων ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ,έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει 
διαγωνισµού) 

20.6641.03 6.529,96 

1152 20/12/2016 23,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 

00.6494 3.636,76 

1153 20/12/2016 600,12 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 

30.6262.02 2.248,48 

1154 20/12/2016 182,26 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

10.6641.02 29.742,74 
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1155 20/12/2016 284,08 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 

35.6682 2.920,33 

1156 20/12/2016 148,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 

10.6699 2.851,20 

1158 20/12/2016 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 

30.6262.02 1.248,48 

1160 20/12/2016 175,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 35.6682 2.745,33 

1161 20/12/2016 138,42 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 20.6262 111,60 

1162 20/12/2016 998,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 

30.6262.02 250,28 

1163 20/12/2016 688,44 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

20.6671 311,56 

1164 20/12/2016 189,02 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

10.6612 4.507,45 

1165 20/12/2016 180,44 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

10.6612 4.327,01 

1166 20/12/2016 21,04 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

10.6699 2.830,16 

1167 21/12/2016 147,91 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

00.6221.00 2.852,00 

1168 21/12/2016 224,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

00.6221.00 2.628,09 

1169 21/12/2016 545,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 30.6262.03 19.454,40 

1170 21/12/2016 140,98 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 30.6682 5.890,98 

1171 21/12/2016 387,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΣΣΟΥ 30.6262.03 19.067,40 

1172 21/12/2016 513,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΣΣΟΥ 30.6682 4.510,86 

1173 21/12/2016 100,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΣΣΟΥ 35.6682 2.645,33 

1174 21/12/2016 567,12 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 

30.6682 5.068,84 

1175 21/12/2016 800,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

30.6262.03 18.267,40 

1176 21/12/2016 371,96 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 

30.6262.03 17.895,44 

1177 21/12/2016 421,60 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΟΥ 2017 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 392/2016 
ΑΠΟΦ. ∆Σ 

10.6463 2.647,84 

1178 21/12/2016 730,06 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 

30.6262.03 12.051,44 

1179 21/12/2016 822,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 

30.6262.03 16.365,44 

1180 21/12/2016 432,38 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 30.6262.03 15.933,06 

1181 21/12/2016 586,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 

30.6262.03 15.347,06 

1182 21/12/2016 700,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 

30.6262.03 14.647,06 

1183 21/12/2016 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΡΕΩΣ 30.6262.03 13.647,06 

1184 21/12/2016 985,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

30.6262.03 12.661,26 

1185 21/12/2016 300,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

30.6682 4.768,84 
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1186 21/12/2016 347,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 

10.6261.02 5.519,75 

1187 21/12/2016 587,76 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 

30.6262.03 12.073,50 

1188 21/12/2016 1.878,09 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  

00.6221.00 750,00 

1189 21/12/2016 10.000,00 
Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) 

00.6111 4,19 

1190 21/12/2016 3.000,00 Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. έξοδα ακινήτων  10.6312 0,00 

1191 21/12/2016 30.000,00 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις 00.6823 0,00 

1192 21/12/2016 500,00 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

15.6741.12 0,00 

1193 21/12/2016 300,00 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.10 0,00 

1194 21/12/2016 70.000,00 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων 00.8117.35 0,00 

1195 21/12/2016 6.944,00 
Επισκευή δικτύων αποχέτευσης κυλικείου Γυµνασίου 
Αργοστολίου 

15.7331.03 0,00 

1197 21/12/2016 500,00 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 15.8117.07 0,00 

1199 21/12/2016 21.744,40 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Παλικής[βάσει της αριθ. 1090/2016&1141/2016 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜ & 286&308/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.34 0,00 

1200 21/12/2016 28.544,80 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Λειβαθούς[βάσει των αριθ. 1090/2016& 1141/2016 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜ και 286&308/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.35 0,00 

1201 21/12/2016 8.518,80 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων[βάσει της αριθ. 1090/2016 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ 
& 286/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.36 0,00 

1202 21/12/2016 2.430,40 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Σάµης[βάσει της αριθ. 1090/2016 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ & 
286/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.37 0,00 

1203 21/12/2016 19.703,60 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Πυλάρου [βάσει της αριθ. 1090/2016&1141 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ 
& 286&308/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.38 0,00 

1204 21/12/2016 24.384,60 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Κ. 
Οµαλών[βάσει της αριθ. 1090/2016 &1141/2016 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜ & 286&308/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.40 0,00 

1205 21/12/2016 212,04 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 
363/2016 ΑΠΟΦ.∆Σ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017] 

10.6463 2.435,80 
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1206 21/12/2016 12.238,80 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην 

Δ.Ε. Αργοστολίου[βάσει της αριθ. 1090/2016 ΑΠΟΦ.ΔΗΜ 

& 286/2016ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 

70.6279.33 0,00 

1207 21/12/2016 29.907,54 
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 

για το έργο "Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο" 

60.8261.01 0,00 

1208 22/12/2016 2.678,40 
Προμήθεια μηχανημάτων (θρυμματιστών κλαδιών, 

μηχανής γκαζόν κλπ.) 
35.7131.01 1.681,60 

1209 22/12/2016 14.758,98 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 41,52 

1210 22/12/2016 25,21 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
10.6614 1.411,20 

1211 22/12/2016 724,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
00.6221.00 25,80 

1212 22/12/2016 332,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ  
10.6654.01 9.976,02 

1213 22/12/2016 167,50 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ  
00.6442.00 832,50 

1214 22/12/2016 17,90 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ  
10.6612 4.309,11 

1215 22/12/2016 124,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ  
10.6261.02 5.395,75 

1219 22/12/2016 934,95 
Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 

(ΣΑΕΠ ) (1η Εντολή πληρωμής ). 
64.7336.01 149.065,04 

1224 23/12/2016 1.500,00 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 35.7135.01 1.511,52 

1225 23/12/2016 1.997,64 Προμήθεια καθισμάτων - παγκάκια 35.7135.03 43,36 

1226 23/12/2016 38.892,74 
Ασφαλτοστρώσεις προαυλίων χώρων σχολείων 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης 1η Εντολή 
15.7336.17 18.032,52 

1227 23/12/2016 512.110,25 
Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου 

Α' Φάση (Δημ.Γηροκομείο) 18η Εντολή 
60.7336.01 911.311,75 

1228 23/12/2016 275,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΤΑΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 00.6221.00 25,80 

 
 
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  : 
1148- για την 1149 ψηφίζει ΛΕΥΚΟ -1150-1188-1192-1193-από 1199 έως 1204-1206 &1209 και όλες τις Πάγιες. 
 . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας   και Γαρµπή Σοφία. 
 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 
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                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  338 / 2016                                                                   Α∆Α: 7 Ε16ΩΕ5-ΠΙΘ 
 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για 

τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2017 » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 2ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ειδών 
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2017.»  ανέφερε στα Μέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   414 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού  για την Προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου 

για το έτος 2017 µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω 

προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» 

προϋπολογισµού 59.999,76 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

15.Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

16.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. 
(ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 

4. 17. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

18. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών  

19. Την 414/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό Τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
20. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 
58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 983/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων 
21.Την αριθ. /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017συνολικού  προϋπολογισµού 59.999,76 € 
(Πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 
θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 

∆ηµοτικό Γηροκοµείο ΚΑ 10.6063 
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 
12:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 12η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.µ.. (Προσφορά 
που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί 
αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και 
ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της, που 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147)] 

Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 
προµήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, 
η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 
Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του 
άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση 
άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται 
άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο 
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(τηλ. 26713-60156) και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός Π.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60156 , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 
παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις 
περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12/01/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο 

ΚΕΦΑΛΟΣ» 
EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια Υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου για το έτος 2017 

CPV 33140000-3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
59.999,76 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

Ε∆ΡΑ Ν.Π.(ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ,ΤΚ.ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ,∆Ε 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 
EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως ορίζεται στο 

Παράρτηµα Ι 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών, Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 
147)] 
 
…………………………………………………. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 
∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού 

για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2017 προϋπολογισµού 59.999,76 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει την   12η   Ιανουαρίου 2017  ηµέρα 
Πέµπτη    και ώρα 12: 00 το µεσηµέρι.  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  -Γκισγκίνης Νικόλαος  και Γαρµπή Σοφία. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     414/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ειδών 
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2017 προϋπολογισµού 

59.999,76 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
2). Οι Πιστώσεις για την ω; άνω προµήθεια  έτους 2017 θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  του  οικ. Έτους 2017 στον 
εν λόγω  φορέα  και αναλυτικά :   
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 

∆ηµοτικό Γηροκοµείο ΚΑ 10.6063 
 
 
3). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 
2017 και ώρα 12:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 12η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 
π.µ.. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 15:00. 

 

4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
5)Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),   σε µία  ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα . 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  339  / 2016                                                                                       Α∆Α: 71ΗΟΩΕ5-Κ∆7 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων & λιπαντικών έτους 2017 ∆ .Ε  Αργοστολίου και των Νοµικών Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 3 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: « Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 2017 ∆ .Ε  Αργοστολίου και των Νοµικών 
Προσώπων»ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   413/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 2017 ∆ .Ε  Αργοστολίου και των Νοµικών Προσώπων µε 
ηλεκτρονικό  ανοικτό  µειοδοτικό  διαγωνισµό , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  

διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  

                                     
∆ιακήρυξη 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% . 



 

 

1522 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 

2)Τις διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

δηµοσίου στον Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3)Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

4)Τις διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

6)Τον Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων ….». 

7)Τον Νόµο 4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α
΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας 



 

 

8)Το Νόµο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»    

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6641 & 10.6643, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου«ΟΚΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
και  το µε α.π. 2868/26-10-2016 έγγραφο του Ο.Κ.Α.Π. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες 
προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 

  
10)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού 
Προσώπου «Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και το µε α.π. 1014/02-12-2016 έγγραφο της Α΄θµιας. ) 
όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
11) Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού 
Προσώπου «Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και το µε α.π. 35677/18-10-2016 έγγραφο της 
Β΄θµιας. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του 
στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
12)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6641 & 10.6643, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» και το µε α.π. 
35679/18-10-2016 έγγραφο της ΚΕ∆ΗΚΕ. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων 
για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
13)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τους  Κ.Α.Ε. 10.6641.02,20.6641.02,30.6641.02 & 10.6643.02 
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 
14) Την αριθ. 413/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την έγκριση της µελέτης 
και τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω  ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, 
 
15) Την αριθ. 000/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία 
εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 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%, µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 

86 του Ν.4412/2016. 

 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν 

υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για µία οµάδα είτε  για περισσότερες 

οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα 

κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε 

οµάδας. 
 
 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 

………………………………………………………………….. 
 



 

 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 
∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές 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%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει τα παρακάτω:  
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 29/12/2016 29/12/2016  13/01/2017 19/01/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      
 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας-Γκισγκίνης Νικόλαος  και Γαρµπή Σοφία. 
  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) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές 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%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 
2). Οι Πιστώσεις για την ανωτέρω προµήθεια  θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  των  Φορέων   οικ. Έτους 2017  και 
αναλυτικά για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς τους  Κ.Α. : 10.6641.02--20.6641.02--30.6641.02 & 10.6643.02  . 
3). Ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει τα παρακάτω: 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 29/12/2016 29/12/2016  13/01/2017 19/01/2017 



 

 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

 

4). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα 
∆ήµου Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : www.kefallonia.gv.gr.gr. 
5)Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr να καταχωρηθεί στο 
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού 
καταστήµατος και να δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, 
καθώς και µια φορά στις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία εφηµερίδες. 
Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον 
πρώτο λογαριασµό του. 
                        
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  340  / 2016                                                                                           Α∆Α: Ω108ΩΕ5-Θ5Υ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 4 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: « Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆.»ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   415/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ µε ηλεκτρονικό  ανοικτό  µειοδοτικό  διαγωνισµό , η Οικονοµική 

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

 
                                           
∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – 
χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆.» συνολικού προϋπολογισµού 94.591,33 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς 
ΦΠΑ 24% . 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 

2)Τις διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

δηµοσίου στον Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3)Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 



 

 

4)Τις διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

6)Τον Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων ….». 

7)Τον Νόµο 4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α
΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας 



 

 

8)Το Νόµο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και 

Υπηρεσιών»    (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6635, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου«ΟΚΑΠ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ». 

  
10)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο Αργοστολίου» 
 
11)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο» 
 
12)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» 
 
13)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τους  Κ.Α.Ε. 10.6634 20.6634, στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
14) Την  αριθ. 415/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την 
έγκριση της µελέτης και  τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
 
15) Την αριθ. 000/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 

προµηθευτών – χορηγητών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» συνολικού προϋπολογισµού 

94.591,33 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα 

µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του 

Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για µία οµάδα είτε  

για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων, για τη συνολική 

όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται 

αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. 
 
 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του 

Ν.4412/2016 

…………………………………………………………………………………… 
 



 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  
διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆. συνολικού προϋπολογισµού 94.591,33 € 
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει τα παρακάτω:  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 29/12/2016 29/12/2016  13/01/2017 19/01/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      
 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας-Γκισγκίνης Νικόλαος  και Γαρµπή Σοφία. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     415/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» συνολικού 
προϋπολογισµού 94.591,33 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% . 
 
2). Οι Πιστώσεις για την ανωτέρω προµήθεια  θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  των  Φορέων   οικ. 
Έτους 2017  και αναλυτικά για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς τους  Κ.Α. : 10.6634--20.6634  . 
3). Ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει τα παρακάτω: 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      



 

 

www.promitheus.gov.gr 29/12/2016 29/12/2016  13/01/2017 19/01/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

 

4). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 
δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 
www.kefallonia.gv.gr.gr. 
5)Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr να 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος και να δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων 
δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και µια φορά στις προβλεπόµενες 
από την νοµοθεσία εφηµερίδες. 
Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 
 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  341 / 2016                                                                        Α∆Α: 678ΒΩΕ5-ΤΤΜ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια 

Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών 
του Προσώπων.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   412 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, η Οικονοµική Επιτροπή 

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

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 

τιµής για Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
και των Νοµικών του Προσώπων 

προϋπολογισµού 56.297,49 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  



 

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
- Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
15. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών  

16. Την µε αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί 
ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων  

17. Την 412/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την 
έγκριση της µελέτης και τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 

18. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)  



 

 

19.Την αριθ. 000/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 

20. Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των ποσοτήτων ανά φορέα: 
> Το µε α.π. 1508/11-10-2016 έγγραφο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 

Αργοστολίου (Ιδρυµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) όπου προκύπτουν οι ανάγκες 
προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του, 

> Το µε α.π. 2868/26-10-2016 έγγραφο του Ο.Κ.Α.Π. ) όπου προκύπτουν οι 
ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, 

> Το µε α.π. 1015/02-12-2016 έγγραφο της Α΄θµιας σχολικής επιτροπής 
όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 
του στη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

> Το µε α.π. 810/30-11-2016 έγγραφο της Α΄θµιας σχολικής επιτροπής όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη 
∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια Καυσίµων 
Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του 
Προσώπων συνολικού  προϋπολογισµού 56.297,49 € (Πενήντα έξι χιλιάδες 
διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
ΚΑ 10.6641.07 
ΚΑ 20.6641.07 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 30.6641.07 
ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641 & 10.6643 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Κ.Α. :10.6643 & 10.6644 

 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των  ποσοτήτων υπό προµήθεια 
ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους 
του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προµήθεια 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την 
προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 
δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη 
του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει 
έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και 
µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της 
διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης 
βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(τηλ. 26713-60156) και 
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της 



 

 

διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 
Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
Οδός Π.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60156 , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του 
άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του 
ίδιου Νόµου. 



 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11/01/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ») 

EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών 

του Προσώπων 
CPV 09434100-8,09132100-4,09211000-

1,09135100-5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
56.297,49 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 

EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως ορίζεται στο 

Παράρτηµα Ι 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών καυσίµων, Εισφορά 0,06% υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% 
& επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
 
 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆ 
 
…………………………………………………………………………. 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την προµήθεια «Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών 

του Προσώπων» 



 

 

προϋπολογισµού 56.297,49 ευρώ  και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού 
προτείνει την   11η   Ιανουαρίου 2017  ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 12: 00 το µεσηµέρι.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πιστεύει ότι ο διαγωνισµός για την 
προµήθεια καυσίµων έπρεπε να διεξαχθεί ενιαίος για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου και όχι 
χωριστά για την κάθε µία. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας   και Γαρµπή Σοφία. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     412/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 

την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων 
προϋπολογισµού 56.297,49 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
2). Οι Πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων  έτους 2017 θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  του  
οικ. Έτους 2017 ανά φορέα σύµφωνα µε την ενδεικτική τιµή ανά λίτρο  και αναλυτικά :   
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
ΚΑ 10.6641.07 
ΚΑ 20.6641.07 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 30.6641.07 
ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641 & 10.6643 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Κ.Α. :10.6643 & 10.6644 

 
 
3). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
 

4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
5)Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν 
σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),   σε µία  ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα . 



 

 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  342 / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΣΛΡΩΕ5-2ΨΜ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια 

Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 6ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του 
Προσώπων.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   410 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε  
ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται 

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

 
  
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

και των Νοµικών του Προσώπων 
προϋπολογισµού 71.567,75 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
- Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  



 

 

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
15. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών  

16. Την µε αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί 
ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων  

17. Την 410/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την 
έγκριση της µελέτης και  τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 

18. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)  

19.Την αριθ. /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 

20. Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των ποσοτήτων ανά φορέα: 
> Το µε α.π. 2868/26-10-2016 έγγραφο του Ο.Κ.Α.Π. ) όπου προκύπτουν οι 

ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ, 

> Το µε α.π. 345/12-07-2016 έγγραφο της Α΄θµιας σχολικής επιτροπής όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη 
∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

> Το µε α.π. 341/12-07-2016 έγγραφο της Β΄θµιας σχολικής επιτροπής όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη 
∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια Καυσίµων 
Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων 
συνολικού  προϋπολογισµού 71.567,75 € (εβδοµήντα µία χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
∆ήµος Κεφαλλονιάς ΚΑ 10.6641.03 



 

 

ΚΑ 20.6641.06 
ΚΑ 30.6641.03 

ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641 & 10.6643 
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των  ποσοτήτων υπό προµήθεια 
ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους 
του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προµήθεια 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την 
προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 
δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 



 

 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη 
του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει 
έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και 
µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της 
διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης 
βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(τηλ. 26713-60156) και 
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της 
διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 
Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
Οδός Π.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60156 , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του 
άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του 
ίδιου Νόµου. 



 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11/01/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ») 

EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του 

Προσώπων 
CPV 09434100-8,09132100-4,09211000-

1,09135100-5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
71.567,75 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 

EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως ορίζεται στο 

Παράρτηµα Ι 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών καυσίµων, Εισφορά 0,06% υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% 
& επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
 
 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆ 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την προµήθεια «Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του 

Προσώπων» 
προϋπολογισµού 71.567,75 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 



 

 

και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει την   11η   Ιανουαρίου 2017  
ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 10: 00 το πρωί.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πιστεύει ότι ο διαγωνισµός για την 
προµήθεια καυσίµων έπρεπε να διεξαχθεί ενιαίος για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου και όχι 
χωριστά για την κάθε µία. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας   και Γαρµπή Σοφία. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     410/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                           
 
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 

την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ  και των Νοµικών του Προσώπων 
προϋπολογισµού 71.567,75 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

2). Οι Πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων  έτους 2017 θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  του  
οικ. Έτους 2017 ανά φορέα σύµφωνα µε την ενδεικτική τιµή ανά λίτρο  και αναλυτικά :   
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
ΚΑ 10.6641.03 
ΚΑ 20.6641.06 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 30.6641.03 
ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641 & 10.6643 

 
3). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
 

4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
5)Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν 
σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),   σε µία  ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα . 



 

 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  343 / 2016                                                                        Α∆Α: 6 Ο8ΧΩΕ5-7ΟΡ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια 

Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ  και των Νοµικών του Προσώπων » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 7ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ  και των Νοµικών του 
Προσώπων.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   411 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε  
ΣΑΜΗΣ  και των Νοµικών του Προσώπων µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται 
να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως 

παρακάτω :  

 
 ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και 

των Νοµικών του Προσώπων 
προϋπολογισµού 29.149,18ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
- Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  



 

 

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
15. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών  

16. Την µε αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί 
ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων  

17. Την 411/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την 
έγκριση της µελέτης και  τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 

18. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)  

19.Την αριθ.   /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 

20. Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των ποσοτήτων ανά φορέα: 
> Το µε α.π. 2868/26-10-2016 έγγραφο του Ο.Κ.Α.Π. ) όπου προκύπτουν οι 

ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ, 

> Το µε α.π. 404/14-04-2016 έγγραφο της Α΄θµιας σχολικής επιτροπής όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη 
∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

> Το µε α.π. 358/22-07-2016 έγγραφο της Β΄θµιας σχολικής επιτροπής όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη 
∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια Καυσίµων 
Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων 
συνολικού  προϋπολογισµού 29.149,18 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν 
σαράντα εννέα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
∆ήµος Κεφαλλονιάς ΚΑ 10.6641.04 



 

 

ΚΑ 20.6641.04 
ΚΑ 30.6641.04 
Κα 10.6643.04 

ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641  
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των  ποσοτήτων υπό προµήθεια 
ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους 
του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προµήθεια 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την 
προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 
δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  



 

 

 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη 
του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει 
έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και 
µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της 
διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης 
βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(τηλ. 26713-60156) και 
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της 
διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 
Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
Οδός Π.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60156 , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του 
άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του 
ίδιου Νόµου. 



 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11/01/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ») 

EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του 

Προσώπων 
CPV 09434100-8,09132100-4,09211000-

1,09135100-5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
29.149,18 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(∆.Ε. 
ΣΑΜΗΣ) 
EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως ορίζεται στο 

Παράρτηµα Ι 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών καυσίµων, Εισφορά 0,06% υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% 
& επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
 
 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1145/2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆ 
……………………………………………………………………………….. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την προµήθεια «Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ  και των Νοµικών του 

Προσώπων» 
προϋπολογισµού 29.149,18ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού προτείνει την   11η   Ιανουαρίου 2017  
ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 11: 00 το πρωί.  



 

 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πιστεύει ότι ο διαγωνισµός για την 
προµήθεια καυσίµων έπρεπε να διεξαχθεί ενιαίος για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου και όχι 
χωριστά για την κάθε µία. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης Άγγελος –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας   και Γαρµπή Σοφία. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                        
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     411/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 

την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ   και των Νοµικών του Προσώπων 
προϋπολογισµού 29.149,18ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

2). Οι Πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων  έτους 2017 θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  του  
οικ. Έτους 2017 ανά φορέα σύµφωνα µε την ενδεικτική τιµή ανά λίτρο  και αναλυτικά :   
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
ΚΑ 10.6641.04 
ΚΑ 20.6641.04 
ΚΑ 30.6641.04 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Κα 10.6643.04 

ΟΚΑΠ ΚΑ 10.6641  
 
 
3). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 
28100 το αργότερο µέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.µ.. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 
τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 
 

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



 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  344 / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΚΣ8ΩΕ5-3ΡΛ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 
Ρατζακλί»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου : 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Ρατζακλί»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 30.7333.13 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στο Ρατζακλί»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.936,00  ευρώ .  
 
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 Σπαθής ∆ιονύσιος     που εδρεύει στο Πυργί Σάµης    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118294796 
∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 42378/14-12-2016   προσφορά του  
ανέρχεται στο ποσό των  3.906,00 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 :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου αλλά διαφωνεί µε τον 
τρόπο εκτέλεσης του και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: ∆ιονύσιος Λυκούδης- Κωνσταντάκης 
Άγγελος –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γαρµπή Σοφία. 
 

                   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 αρίθµ. πρωτ. 42378/14-12-2016   προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 41598/8-12-2016 Τεχνική 
Έκθεση  --Έκθεση Αυτοψίας του Υπαλλήλου  της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
7. την   1126/ 14-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 
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 30.7333.13 µε 
τίτλο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Ρατζακλί» 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ψηφίζει Πίστωση 3.936,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.13 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Ρατζακλί» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Ρατζακλί» όπως 
περιγράφεται στην  αρίθ. πρωτ. 41598/8-12-2016 Τεχνική Έκθεση  --Έκθεση Αυτοψίας του Υπαλλήλου  
της Τεχνικής Υπηρεσίας , στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία «Σπαθής ∆ιονύσιος»    που 
εδρεύει στο Πυργί Σάµης    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118294796 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή ορίζεται 
στο ποσό των   3.906,00 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 τριάντα ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 
41598/8-12-2016 Τεχνικής Έκθεσης  --Έκθεσης Αυτοψίας του Υπαλλήλου  της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                     
      Σοφία Γαρµπή   
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 



 

 

 


