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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                  
 
                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  5 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Φεβρουαρίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 23 η  Φεβρουαρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  4518/ 16-02-2018  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία   
2.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              ∆ηµητράτος Γεράσιµος           
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                       Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.    Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                               Παπαδάτος Νικόλαος  
5.  Γάκης Μιχαήλ (αναπληρωµατικό Μέλος –ΑΠΩΝ από την  52/2018         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                   
                              έως και την  60/2018)                                                      Κωνσταντάκης Άγγελος 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   46/ 2018                                                                        Α∆Α: 6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : 
«Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου καλείται 
το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης χαρακτηρίζοντας τα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ : 
1. Απευθείας ανάθεση για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα τις 16-02-2018)  
2. Έγκριση σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  2018(για αντιµετώπιση καθηµερινών 
αναγκών ) 
3. Έγκριση της 87/20-02-2018 απόφαση ∆ηµάρχου (έκδοση πιστοποιητικών Κτηµατολογίου για τα σχολεία) 
4. 2η Αναµόρφωση –Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018 (εγγραφή  πιστώσεων και προσλήψεις έκτακτου προσωπικού) 
5. Ματαίωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην 
παραλιακή Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α. (Επαναπροκήρυξη για εκµίσθωση τριών τµηµάτων)  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης 
                     Νικόλαος –Γάκης Μιχαήλ και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση  
και λήψη αποφάσεων.   
1. Απευθείας ανάθεση για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα τις 16-02-2018)  
2. Έγκριση σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  2018. 
3. Έγκριση της 87/20-02-2018 απόφαση ∆ηµάρχου (έκδοση πιστοποιητικών Κτηµατολογίου για τα σχολεία) 
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4. 2η Αναµόρφωση –Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018 . 
5. Ματαίωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην 
παραλιακή Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   47 / 2018                                                                       Α∆Α:   ΨΦ8ΨΩΕ5-ΛΒΙ                                                                                           
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών από 
έντονα καιρικά φαινόµενα τις 16-02-2018 (έγκριση  της αρίθµ.  81/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  
1 o θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  
φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  81/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου )» (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την 46/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ,) θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  4514/ 16-
02-2018/81 απόφαση ∆ηµάρχου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  16 Φεβρουαρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  4514 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 81 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
                                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ    

  
CPV  77211400-6 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 16 Φεβρουαρίου 2018   
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί 

Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 
4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  
5. To αριθ. πρωτ. 33053/14-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-

∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.1104/14-02-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που 
αφορά το Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα (καταιγίδες) που έπληξαν το νησί µας στις           16-02-2018 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Το γεγονός ότι σηµειώθηκαν πτώσεις βράχων στο ∆ηµοτικό Οδικό ∆ίκτυο Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων ∆.Ε. Σάµης   
8. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί κατάρτισης 

µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για την διαχείριση εκτάκτων 
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα 
από 1/1/2018 ως 31/12/2018 

9. Την αριθ. πρωτ. 41358/28-12-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων.  
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου      
                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα 
ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. 
Μέτρ.  

Τιµή  
Μον.  

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 
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ώρες  
(h)  

(€/h) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 2 70,00 

2 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 2 80,00  

    Σύνολο: 150,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 36,00 

    Συνολική ∆απάνη: 186,00 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια 
υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                      
                Ο ∆ήµαρχος:       Αλέξανδρος Παρίσης                                
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος -Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ –Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης 
Νικόλαος  .    

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5) την   αρίθµ.  81/ 16-02 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
6) το µε αριθµ. πρωτ.  4812/22-02-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας :      
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της    την 81 /16 -02 -2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   απευθείας ανάθεση  µίσθωσης  
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(καταιγίδες ) την  16  Φεβρουαρίου 2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   48/ 2018                                                                              Α∆Α: 605ΜΩΕ5-ΧΤΩ           
ΘΕΜΑ : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  Προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
οικ. Έτους 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  
2 o θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  Προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  
∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2018. (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την 46/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 
6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ,) θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την  από 22-02-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018 

 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 8  του Ν. 3852/2010 για τις τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες συνιστάται παγία 
προκαταβολή σε βάρος  σχετικού Κωδικού Εξόδων  του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική 
Κοινότητα οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό αυτής. 
   Υπόλογος της πάγιας προκαταβολής είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας. 
   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής  για κάθε ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα  ανάλογα µε τον πληθυσµό της ανέρχεται στο ποσό των :  

- € 1.000,00 για τοπικές Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού  
- € 2.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους και  
- € 3.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 10.001 και άνω  

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί  το σχετικό χρηµατικό ένταλµα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό έως 300 κατοίκους , ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όταν αυτή έχει πληθυσµό από 302 κατοίκους και άνω και ο πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας. 
    Ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής διενεργεί πληρωµές χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές από το ∆ήµαρχο. 
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   Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που απονέµει ο Ν. 
3852/2010 και συγκεκριµένα τα άρθρα 82 και 83 , στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι οποίες είναι :  

- ∆απάνες για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων Παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών  
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων. 

Ως προς τα υπόλοιπα για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 και οι διατάξεις του άρθρο 35 
του Β.∆/τος 17/5-15/6/59. 

      Ο πληθυσµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται σε 35.801 (τριάντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιους ένα )  κατοίκους . 
     Στον Κ.Α. Εξόδων 00.8251 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους  2018 έχει εγγραφεί πίστωση € 90.000,00 για 
τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018. 
    Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  απαρτίζεται από :  
- Μία ( 1 ) ∆ηµοτική Κοινότητα µε κατοίκους άνω των 10.001 κατοίκων, ποσό παγίας προκαταβολής € 3.000,00 (τρεις χιλιάδες )  
-  Πέντε ( 5 )  ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους, ποσό πάγιας προκαταβολής € 2.000,00 ( δύο χιλιάδες ) για την 
κάθε µία, και  
- Εξήντα  έξι (66 ) Τοπικές Κοινότητες µε ποσό παγίας προκαταβολής € 1.000,00 για την κάθε µία. 
      Σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ 107/Β/31.7.2017 )  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΤΑ ΕΣΟ∆Α, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΩΝ ΟΤΑ , άρθρο   39 « ∆ιαχείριση παγίας προκαταβολής» αναφέρονται τα εξής :  
 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου  266 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : « Τα ποσά της παγίας προκαταβολής 
κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύµατα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος , σε λογαριασµούς ειδικού σκοπού που ανήκουν  στον οικείο 
∆ήµο για κάθε Τοπική ή ∆ηµοτική Ενότητα ξεχωριστά  µετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασµών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της 
τοπικής Κοινότητας ή οι αναπληρωτές  αυτών που είναι Υπάλληλος ή Υπάλληλοι  του οικείου ∆ήµου. Οι ανωτέρω ορίζονται µε απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου» 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την αριθµ. 379/2017 απόφασή του ενέκρινε το άνοιγµα  τραπεζικών λογαριασµών  για κάθε υπόλογο Πρόεδρο  
∆ηµοτικής και Τοπικής Κοινότητας   σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες  διατάξεις στην Εθνική Τράπεζα Αργοστολίου και ήδη έχει 
ολοκληρωθεί η σχετικά διαδικασία.  
    Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ποσού € 79.000,00 ( εβδοµήντα εννιά χιλιάδες )  και συγκεκριµένα: 

 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 8251 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 8251 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 8251 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 8251 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 8251 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 8251 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 8251 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 8251 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 8251 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1.000,00 8251 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

12 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

13 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΡΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-
ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 

1.000,00 8251 
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14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

15 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΝΙΩΝ ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 8251 

16 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 8251 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 8251 

18 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 8251 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
1.000,00 8251 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 8251 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 8251 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 8251 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 8251 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

25 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 8251 

26 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 8251 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 8251 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 8251 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 8251 

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

31 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩΓΗΣ ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 8251 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 8251 

33 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΘΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 8251 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 8251 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 8251 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 8251 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 8251 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 8251 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 8251 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 8251 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

46 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 8251 
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ΜΟΥΣΑΤΩΝ 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

48 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

50 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 8251 

51 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 8251 

54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΣΑ∆ΑΣ ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 8251 

55 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 8251 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

57 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

58 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΦΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 8251 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

60 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΝΕΩΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 8251 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 8251 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 8251 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 8251 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ 
ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 8251 

66 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 8251 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1.000,00 8251 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

71 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 8251 

 
   Οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή έτους 2018 θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού έτους  2018:  
- 35.6262.17 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες  αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)», € 
24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.6262.18 µε τίτλο «επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.6662.02 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.662.03 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 
χώρων (παγία προέδρων)»,  € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος -Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ –Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης 
Νικόλαος  .    
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και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

• τις παρακάτω σχετικές πιστώσεις προϋπολογισµού 2018 : 
 

35.6262.17 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες  αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)», € 
24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
35.6262.18 µε τίτλο «επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
35.6662.02 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
35.662.03 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά 
δηµοτικών χώρων (παγία προέδρων)»,  € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  

• τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  
Την     ΠΑΠΡ1/2018 ανάληψη υποχρέωσης . 
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει την  σύσταση Πάγιας Προκαταβολής µε διαχειριστές υπολόγους τους  Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών 
Κοινοτήτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2018 συνολικού ποσού 79.000,00 €   από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 8251 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 8251 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 8251 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 8251 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 8251 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 8251 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 8251 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 8251 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 8251 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1.000,00 8251 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

12 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

13 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΡΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-
ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 

1.000,00 8251 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

15 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΝΙΩΝ ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 8251 

16 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 8251 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 8251 

18 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 8251 

19 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 1.000,00 8251 
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ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 8251 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 8251 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 8251 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 8251 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

25 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 8251 

26 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 8251 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 8251 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 8251 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 8251 

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

31 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩΓΗΣ ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 8251 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 8251 

33 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΘΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 8251 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 8251 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 8251 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 8251 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 8251 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 8251 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 8251 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 8251 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 8251 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

48 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 8251 

50 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 8251 

51 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 
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52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 8251 

54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΣΑ∆ΑΣ ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 8251 

55 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 8251 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 8251 

57 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

58 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΦΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 8251 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 8251 

60 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΝΕΩΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 8251 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 8251 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 8251 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 8251 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ 
ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 8251 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 8251 

66 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 8251 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1.000,00 8251 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 8251 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 8251 

71 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 8251 

 
   Οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή έτους 2018 θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού έτους  2018:  
- 35.6262.17 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες  αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)», € 
24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.6262.18 µε τίτλο «επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.6662.02 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία 
προέδρων)», € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  
- 35.662.03 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 
χώρων (παγία προέδρων)»,  € 24.000,00 (είκοσι τέσσερες χιλιάδες )  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   49/ 2018                                                                             Α∆Α: ΩΜΕ8ΩΕ5-ΙΡΚ    
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 87/20-02-2018 απόφασης ∆ηµάρχου (έκδοση πιστοποιητικών Κτηµατολογίου για τα σχολεία) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  
3 o θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της 87/20-02-2018 απόφαση ∆ηµάρχου (έκδοση πιστοποιητικών Κτηµατολογίου 
για τα σχολεία) (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την 46/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ,) θέτει 
υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την  87/2018 απόφαση ∆ηµάρχου µε αρίθ. πρωτ. 4630/20-02-2018  η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος -Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ –Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης 
Νικόλαος  .    
 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

3) την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 
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5) την   αρίθµ.  87/ 20-02 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
6) τις 246 & 247/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 1. Εγκρίνει στο σύνολό της    την 87 /20 -02 -2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   κατεπείγουσα ανάγκη 
έκδοσης πιστοποιητικών κτηµατολογίου που ζητά η ΚΤΥΠ Α.Ε για τα σχολεία.  
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 600,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00. 6111 µε τίτλο «Αµοιβές 
νοµικών ,συµβολαιογράφων ,υποθηκοφυλακείων και κτηµατολόγια» . 
3. Εγκρίνει τις Πάγιες Προκαταβολές που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την 87/2018 απόφαση ∆ηµάρχου στους υπόλογους  υπαλλήλους 
Παγουλάτο Κωνσταντίνο και Σοφία ∆ρακονταειδή για την  έκδοση πιστοποιητικών κτηµατολογίου που ζητά η ΚΤΥΠ Α.Ε για τα 
σχολεία. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  50   / 2018                                                                          Α∆Α: 6ΡΕ0ΩΕ5-ΞΥΘ   
ΘΕΜΑ : 2η Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 4 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
«2η κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2018  και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» (η 
συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την 46/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ,   την  από 22-02-2018 
εισήγηση του  Προϊσταµένου  του  Τµήµατος  Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
 
Βάσει της µε αρ. πρωτ. 3449/5.02.2018, εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα: «Προγραµµατισµός Προσλήψεων 
εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού & στα ΝΠΙ∆ αυτών» οι ΟΤΑ, καθώς και τα Νοµικά τους Πρόσωπα, 
καλούνται να υποβάλουν τα αιτήµατά τους για το τρέχον έτος, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη 
δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών. 
Μετά από σχετική ενηµέρωση από το Γραφείο ∆ηµάρχου και προκειµένου ο ∆ήµος µας να προβεί στην πρόσληψη δεκαοκτώ (18) 
ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας 5 και 8 µηνών , ως κάτωθι: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕ∆Ω∆ΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 

1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 

16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΜΗΝΕΣ 

 
λαµβάνοντας υπόψη και την αριθµ. 9/2018 απόφαση της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ περί τροποποίησης του ποσού απόδοσης από τον ∆ήµο για την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων για το 2018, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µεταβολή των Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως:  

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 90.528,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 27.537,04 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6737.01 µε τίτλο «Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων» και διαµορφωµένη πίστωση 2.350.000,00 ευρώ κατά 
45.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 950.000,00 ευρώ κατά 4.065,04 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π. και λοιπές εργασίες δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη 
πίστωση 65.000,00 ευρώ κατά 55.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.7336.33 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 7.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.7336.32 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 7.000,00 ευρώ. 
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Μετά από την παραπάνω τροποποίηση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα παραµείνει αµετάβλητο στο ποσό των 
163.691,88 ευρώ.  
 

Αργοστόλι 21/02/2018 
 

Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 2ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 και την 
εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 

                      Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης 
                     Νικόλαος –Γάκης Μιχαήλ και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

� την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− τις παραπάνω εισηγήσεις τω ν αρµοδίων Υπηρεσιών  

και την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 2ης  Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  51   / 2018                                                                    Α∆Α:   6 Α7ΤΩΕ5-Σ2Θ                                                                                                                               
ΘΕΜΑ : Ματαίωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται 
στην παραλιακή Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α (  22/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 5 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
«Ματαίωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην 
παραλιακή Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α (  22/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)» (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την 
46/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6∆Α2ΩΕ5-ΕΤΛ),   θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής   την  µε αρίθµ. πρωτ. 
4868/22-02-2018 αίτηση των ενδιαφερόµενων δηµοτών κ. κ. Κουµαριώτη ∆ηµητρίου – Κ. Αλιβιζάτου –Κ. Ηλιουδάκη Ο.Ε και  
Πολλάτου Ευάγγελου σύµφωνα µε την οποία αιτούνται επειδή οι επιχειρήσεις που αναπτύσονται στην περιοχή( παραλιακή 
Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α) και έχουν ενδιαφέρον για το εν λόγω οικόπεδο του ∆ήµου είναι τρεις , επιθυµούν να δηµοπρατηθούν 
τρεις αντίστοιχες θέσεις  . 
Στην συνέχεια αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:  Με την 225/2017 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η εκµίσθωση δύο 
τµηµάτων επιφανείας 56,56 τ.µ το καθένα (δηµοτικού ακινήτου) συνολικού εµβαδού 400 τ.µ που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη 
Αργοστολίου µε αριθµό Ο.Τ 185 Α –ΚΑΕΚ 250090702001 µε διεξαγωγή δηµοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων .  
 Με την 22/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι και καθορίστηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας την 28-02-2018 .  
Επειδή το  παραπάνω αίτηµα των ενδιαφερόµενων επαγγελµατιών είναι εύλογο  και δίκαιο   και επειδή θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
θέµα οικονοµικής ζηµιάς   στον ∆ήµο µας αλλά ενδεχοµένως θα είναι και επωφελέστερη η αιτούµενη  διαδικασία ,  προτείνεται η 
µαταίωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλιακή 
Αργοστολίου στο Ο.Τ 185 Α (  22/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) που προκηρύχθηκε µε την αρίθ. πρωτ. 3972 /12-02-2018 
∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για τις 28 Φεβρουαρίου 2018. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

                      Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης 
                     Νικόλαος –Γάκης Μιχαήλ και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  225/2017   απόφαση ∆ Σ  για την εκµίσθωση του ακινήτου.    

--την  22/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων. 

-- την αρίθ. πρωτ. 3972 /12-02-2018 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για τις 28 Φεβρουαρίου 2018.  
--την  µε αρίθµ. πρωτ. 4868/22-02-2018 αίτηση των ενδιαφερόµενων δηµοτών 

− τις παραπάνω πρόταση της Προέδρου  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Ματαιώνει  τον  φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό  εκµίσθωσης δύο τµηµάτων δηµοτικού οικοπέδου µε αριθµό ΟΤ 185Α, το 
οποίο στο σύνολο του έχει επιφάνεια 400 τ.µ. και φέρει ΚΑΕΚ 250090702001 και ειδικότερα: α) Τµήµα Τ1 επιφάνειας 56,56 τ.µ. 
ευρισκόµενο επί της οδού Αντώνη Τρίτση, και β) Τµήµα Τ2 επιφανείας 56,56 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων που σύµφωνα µε  την αρίθ. πρωτ. 3972 /12-02-2018 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς προκηρύχθηκε για τις 
28 Φεβρουαρίου 2018.  
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για δικές του περαιτέρω  ενέργειες.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   52 / 2018                                                                          Α∆Α: Ψ01ΓΩΕ5-ΚΡ8 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει 
ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α 
άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της 
δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. 
έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

64 15/02/2018 9.329,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 

65 15/02/2018 2.225,80 Υποστήρηξη λογισµικού για την εκπόνηση µελετών  

66 15/02/2018 4.817,40 
Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχαννογαφικού συστήµατος OTS για το 
έτος 2018. 

67 15/02/2018 1.880,67 Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός SingularGogic Genesis 

68 21/02/2018 1.500,00 Προµήθεια ζωοτροφών  

69 21/02/2018 500,00 Προµήθεια µέσων σήµανσης ζώων (παραγωγικά - αδέσποτα )  

70 22/02/2018 7.999,86 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση οδοποιϊας  

71 22/02/2018 500,00 

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ[αριθ. 571/14-02-2018 έγγραφο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 

72 22/02/2018 17.999,32 Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής παραλιών  

73 22/02/2018 17.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  

74 22/02/2018 12.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου . 

75 22/02/2018 8.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  
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76 22/02/2018 15.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  

77 22/02/2018 10.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων  

78 22/02/2018 17.000,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  

 
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 µόνο τα   65-66 και 68/2018 αιτήµατα . 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος   και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 

10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 

   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  53 /  2018       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                     Α∆Α: 64ΨΣΩΕ5-63Ξ                                                                                               
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  2ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση 
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως 
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται 
χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές 
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 
4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 
2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή 
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την 
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

233 15/02/2018 256,00 Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821 9.494,00 

234 15/02/2018 9.329,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 10.7134.00 5.671,00 

235 15/02/2018 2.225,80 Υποστήρηξη λογισµικού για την εκπόνηση µελετών  30.6266 1.790,20 

236 15/02/2018 4.817,40 
Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχαννογαφικού συστήµατος OTS για το έτος 2018. 10.6266.05 3.614,60 
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237 15/02/2018 1.880,67 
Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός 
SingularGogic Genesis 10.6266.01 1.959,73 

238 16/02/2018 300,08 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 10.6462 4.107,02 

239 16/02/2018 304.760,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00 

240 16/02/2018 40.000,00 Απόδοση στην Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή 00.6731.02 0,00 

241 16/02/2018 20.000,00 Απόδοση στην Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή 00.6731.03 0,00 

242 16/02/2018 10.000,00 Απόδοση στην Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή για τα Ειδικά Σχολεία 00.6731.04 0,00 

243 16/02/2018 15.000,00 Απόδοση στην Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή για τα Ειδικά Σχολεία 00.6731.05 0,00 

245 20/02/2018 248,00 
ΑΡΙΘ.4404/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 00.6463 7.206,28 

246 20/02/2018 400,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00.6111 32.689,00 

247 20/02/2018 200,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00.6111 32.489,00 

248 21/2/2018 1.500,00 Προµήθεια ζωοτροφών 70.6654.02 0,00 

249 21/2/2018 500,00 Προµήθεια µέσων σήµανσης ζώων (παραγωγικά - αδέσποτα) 70.6654.03 0,00 

250 22/2/2018 7.999,86 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση οδοποιϊας  30.6262.13 0,14 

251 22/2/2018 500,00 

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ[αριθ. 571/14-02-2018 
έγγραφο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 60.6431.01 4.700,00 

252 22/2/2018 17.999,32 Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής παραλιών  70.6662.01 0,68 

253 22/2/2018 5.800,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 
(Μετάβαση Α/ρχου Κεκκάτου Κεφαλλονιά-Αθήνα- Μαϊάµι 4-
12/3/2018) 00.6421 16.750,00 

254 22/2/2018 17.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  20.7336.33 7.000,00 

255 22/2/2018 12.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου . 20.7336.31 0,00 

256 22/2/2018 8.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  20.7336.34 0,00 

257 22/2/2018 15.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής  20.7336.30 0,00 

258 22/2/2018 10.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού -Πρόννων  20.7336.37 0,00 

259 22/2/2018 17.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης  20.7336.32 7.000,00 

263 22/2/2018 400,00 

Μετακίνηση προϊσταµένης τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. 
Εφης Παπαδάτου στις 4,5.6  και  
29,30/03/2018  στην Αθήνα για εκπαίδευση  10.6422 2.400,00 

 
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 µόνο τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: Από  239 έως και την 243  
την  248  και 263/2018 . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
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-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την 
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   54   / 2018                                                                                          Α∆Α: Ω9ΧΝΩΕ5-ΩΞΚ                                
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
για την  Υπηρεσία : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την   συνεδρίαση  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 3o θέµα ηµερήσιας διάταξης : 
Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την  Υπηρεσία : 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  22-02-2018 σχέδιο 
της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12. 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Πόλη 28100 

Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 

Χώρα1 NUTS III EL 623 

Κωδικός ΝUTS2 26713-60155/60153 

Τηλέφωνο 26710-22572 

Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αρµόδιος για πληροφορίες3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ∆ήµος   και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ6 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας 8  
α)Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.9 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή στη διεύθυνση http://www.kefalonia.gov.gr(-
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
13. 1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης10 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 
70.6162.26  και τη σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η συνολική 
δαπάνη για την υλοποίηση της παρούσης συµβάσεως  ανέρχεται στο ύψος των 209.938,92€. 11  
14. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας,Υποδοχής και Ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
Σπηλαίου ∆ρογκαράτης δηµοτικής Ενότητας Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς.                
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 
63514000-5[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ] και 79992000-4[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ] 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα12: 

                                                 
1 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
3 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 
παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, Νοσοκοµείο, ∆ήµος, ΑΕ  του ∆ηµοσίου κλπ και αν 

αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “µη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δηµόσιου τοµέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτοµέας 
ΟΤΑ, Υποτοµέας ΟΚΑ) ή β) ∆ηµόσιος Τοµέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισµού 
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) 
Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, 
πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισµένη, αντί για τα αναφερόµενα στο α) συµπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι 

περιορισµένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθµού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την 

χρηµατοδότηση της σύµβασης 
12 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. µπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και 

µπορούν να προσδιορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής 
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ΟΜΑ∆Α 1  : «∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ.»,εκτιµώµενης αξίας 98.584,06, πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑ∆Α  2  : «∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ.», εκτιµώµενης αξίας .70.721,52 πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των οµάδων και για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε οµάδας, όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 209.938,92€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 169.305,58  ΦΠΑ : 40.633,34). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για το χρονικό διάστηµα 04/05/2018 έως και 31/10/2018. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 13 τιµής. 
15. 1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως14: 
z του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» 
z του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

z του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

z του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

z της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

z του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
z του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε 

κλήρωση»,16 
z του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
z του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
z του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)17  
z του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
z του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις»,   
z του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»18, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

z του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

                                                                                                                                                                  
τους να µην διαιρέσουν µία σύµβαση σε τµήµατα, στοιχείο που περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης (Πχ Παράρτηµα .. ή άλλο 

περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016. 
13 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
14 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις 

της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο 
πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

15 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
16 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δηµοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή 
υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

18 Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 
3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης αξίας ανώτερης του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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z του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 
15, 

z του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
z του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
z του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
z της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

z της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
-Την µε  αριθµό 33/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού      µελών Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
-Την αριθ. 35/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
-Την 15/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την έγκριση της µελέτης και τον  καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της υπηρεσίας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
-Την αριθ.  ../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία  εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
- Την αριθ. 1/2018 µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές τµήµα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
-Την αριθ. 29/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία  διατέθηκε η πίστωση. 
16. 1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …………. και ώρα 23:59:0019 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την ……….., ηµέρα …._ και ώρα 
10:00 π.µ. 
17. 1.6 ∆ηµοσιότητα 
A. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 21.  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.22:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 54037 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 23 24 25, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.kefallonia.gov.gr και  στην διαδροµή : ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
B. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο26 .  

                                                 
19 Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον 

χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 
4412/2016 και β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόµου 

20 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής 
της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

21 Σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
22 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
23 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 

118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 
§10 ν. 4412/2016   

24 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007/άρθρο 5 του 
ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 
§12 ν. 4412/2016 

25 Η δηµοσίευση σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 
καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

26 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 
12 ν. 4412/2016  



 

 

140 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου για την  Υπηρεσία 
: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού 
την 30-04-2018 . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς καταρχήν έχουµε δηλώσει και στο ∆.Σ ότι διαφωνούµε µε τον τρόπο 
λειτουργίας των σπηλαίων. Αυτή η λειτουργά επηρεάζει αρνητικά και τα σπηλαία ως ένα σηµείο αναφοράς του φυσικού πλούτου 
και δεν ωφελεί στον τουρισµό και στους δηµότες και τον ∆ήµο και τα οικονοµικά του αλλά και την προβολή και την προστασία 
αυτού του φυσικού πλούτου που έχουµε στην Κεφαλονιά , δηλαδή αυτά τα δύο σπήλαια που είναι παγκόσµιας προβολής .Εµείς 
πιστέυουµε ότι αυτά πρέπει να είναι στην αρµοδιότητα του Κράτους, µε την χρηµατοδότηση στην συντήρηση και την λειτουργία και 
από την στιγµή που έχουν παραχωρηθεί στο ∆ήµο , ο ∆ήµος θα έπρεπε µε δικά µέσα να τα λειτουργεί και να τα συντηρεί. 
Εκτιµούµε ότι και ο ∆ήµος και το Κράτος προσβλέπει µόνο στο ένα εισπρακτικό κοµµάτι ,δηλαδή να εισπράττει χρήµατα χωρίς να 
επενδύει στην ασφάλεια στην  συντήρηση και στην προβολή τους .Είναι και τα δύο σπήλαια εγκαταλελειµµένα πάνω από δέκα 
πέντε έως είκοσι χρόνια άρα σαν γενική αρχή διαφωνούµε µε το να δοθούνε σε ιδιώτες. 
∆εύτερον, επειδή το αντικείµενο είναι και η λειτουργία τους ,αυτό είναι του ουσιαστικό αντικείµενο του θέµατος µε βάσει και την 
εµπειρία που έχουµε ,των προηγούµενων  χρόνων και που  έχει και η η ∆ηµοτική Αρχή , εµείς εκτιµάµε και αυτό αποδεικνύεται , ότι 
δεν εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η σωστή διαχείριση και των δύο σπηλαίων και θα πούµε ορισµένα παραδείγµατα όσον 
αφορά την λειτουργία Αυτό το αντικείµενο που γίνεται µε το συγκεκριµένο ποσό των διακοσίων εννιά χιλιάδων είναι µόνο για να 
κερδοφωρήσουν η εταιρία – ο εργολάβος που αναλαµβάνει την Υπηρεσία αυτή  , όποια εταιρία είναι που ξέρουµε ότι είναι 
συγκεκριµένη εταιρία και τις τελευταίες χρονιές συµµετέχει µόνο µια εταιρία και το παίρνει κάθε φορά. Επίσης είναι ένας 
διαγωνισµός , αλλά σας έχουµε πει ότι έτσι όπως λειτουργεί το σπήλαιο µε την δική σας λογική που εµείς διαφωνούµε , δεν τολµάει 
κανένας άλλος να δώσει προσφορά γιατί υπάρχει ο φόβος να µην πληρωθεί- να ελεγχθεί και ουσιαστικά να τινάξει στον αέρα 
αυτόν τον διαγωνισµό και γιαυτό δεν συµµετέχει κανένας άλλος , απλώς οι  επιλογές που είναι οι συγκεκριµένες και οι γνωστές. 
Τώρα ποιος τον πληρώνει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, για τι για µας αυτό είναι το ζητούµενο . 
Ο ∆ήµος σίγουρα πληρώνει και οι δηµότες το κόστος αυτό της λειτουργίας και  δεύτερον το πληρώνουν και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι 
και αυτό είναι το σηµαντικό , δηλαδή ότι νοµικό πλαίσιο υπάρχει που δεν το αµφισβητούµε ότι  είναι µέσα στα νοµικά πλαίσια, από 
την πραγµατική λειτουργία τους  την πληρώνουν οι εργαζόµενοι. 
Θα πούµε ορισµένα παραδείγµατα: Έχετε εδώ πέρα τις µέρες λειτουργίας -τις ώρες τις θέσεις και το προσωπικό ,θα δείτε ότι ας 
πούµε τον Ιούλιο και τον  Αύγουστο αυτά τα άτοµα θα πρέπει να δουλέψουν τριακόσιες σαράντα µία ώρες ανά µήνα ,αν τις 
διαιρέσουµε δια του σαράντα που είναι οι ώρες εργασίας βγαίνει ότι τον Ιούλιο µήνα ένας εργαζόµενος θα πρέπει να δουλέψει σαν 
να δούλευε οκτώµυσι βδοµάδες , καλύπτει δηλαδή δυόµισι µήνες τον ένα µήνα ,δηλαδή το κόστος θα το πληρώσει ο εργαζόµενος 
γιατί δουλεύει από ∆ευτέρα έως Κυριακή , πόσο θα πληρωθεί αυτός ο εργαζόµενος ? και µε το βασικό µισθό να ήτανε ,αν 
βάλλουµε προσαυξήσεις –υπερωρίες Κυριακές και Σάββατα,  πληρώνονται οι ώρες αυτές ? είναι δηλωµένα? Έπρεπε να παίρνει 
τουλάχιστον χίλια οχτακόσια έως δύο χιλιάδες Ευρώ, ένας απλός εργαζόµενος τον µήνα Ιούλιο να στοιχίζει στην εταιρία µε την 
ασφάλεια του τρεις χιλιάδες ευρώ. ∆εν υπάρχει περίπτωση ένας απλός εργαζόµενος να αµείβεται πάνω από πεντακόσια –εξακόσια 
ευρώ. Άρα την πληρώνει ο υπάλληλος και βέβαια µε το θετικό στοιχείο της υπόθεσης ότι θα πληρωθεί κανονικά γιατί µας έρχονται 
καταγγελίες ότι πληρώνονται µετά από µήνες. Άρα µε την πολιτική αυτή που έχετε ,εσείς επιλέξει .λοιπόν την πληρώνουν οι ίδιοι 
εργαζόµενοι  . 
Επί της ουσίας τώρα : Βλέπουµε ότι έχετε βάλλει τον Μάιο µήνα να λειτουργούν τα σπήλαια οκτώ ώρες την ηµέρα τον Ιούνιο δέκα 
ώρες την ηµέρα  Ιούλιο και Αύγουστο έντεκα ώρες και Σεπτέµβρη και  Οκτώβρη οκτώ ώρες . Εµείς θα µπορούσαµε να 
συµφωνήσουµε για τον Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη αλλά νοµίζουµε ότι και ο Μάιος θέλει δέκα ώρες λειτουργίας  την ηµέρα γιατί 
από τον Μάρτιο είναι τα σπήλαια επισκέψιµα  .  
Εµείς θεωρούµε ότι το ωράριο λειτουργίας πρέπει τον Ιούλιο και το Αύγουστο µέχρι τις εννιά το βράδυ . Βέβαια για την πρόταση 
αυτή οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες άρα θα έπρεπε ήδη αυτή η µελέτη να έχει αυξήσει το προσωπικό και στη Μελισσάνη και 
στην ∆ρογκαράτη. 
Τρίτον: Το  έχουµε επισηµάνει ξανά, αφορά την διαχείριση των οικονοµικών. ∆εν υπάρχει καµία µνεία όσον αφορά τον έλεγχο του 
ταµείου και τον τρόπο έκδοσης – ακύρωσης των εισιτηρίων . Η ασυδοσία που υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια συνεχίζει να 
υπάρχει παρ όλες τις επισηµάνσεις και τα προβλήµατα που έχουν αποδειχθεί και δεν υπάρχει καµία διόρθωση σε αυτόν τον τοµέα.  
Και ένα τελευταίο είναι η εµπορική πολιτική σας , το έχουµε επισηµάνει πάλι ,  ούτε αυτό το έχετε  λάβει υπόψη ,δηλαδή το πώς 
διαµορφώνεται η τιµή του εισιτηρίου –τι πακέτα µπορεί να φτιάχνουν- πως λειτουργούν οι εταιρίες που πάνε εκεί τους επισκέπτες  
– όλες οι συναλλαγές που γίνονται , δηλαδή από ότι έχουµε πει  και όχι µόνο εµείς αλλά πιστεύω και όλες οι υπόλοιπες δυνάµεις 
του ∆.Σ δεν έχει παρθεί υπόψη κανένα από αυτό.  
Με αυτή την έννοια λοιπόν εµείς καταψηφίζουµε το θέµα αυτό. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Ανουσάκης Νικόλαος.  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την  15  /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

• Την µε αρίθµ. πρωτ.   143/ 29 -01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης όπως εγκρίθηκε µε την αρίθ. 29/ 6-02-2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη  αναδόχου για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» συνολικού 
προϋπολογισµού 169.305,58€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.633,34, ήτοι σύνολο 209.938,92 µε το Φ.Π.Α. 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30-04-2018 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 23:59:00 . 
3. Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρείται επίσης  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.1:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 54037 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , σε δύο τοπικές εφηµερίδες(µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία). 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 3861/2010, αναρτάται  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.kefallonia.gov.gr και  στην διαδροµή : ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  
4. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   55   / 2018                                                                                             Α∆Α: ΨΞΞ0ΩΕ5-ΣΗ7       

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού   Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την   Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 

ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την   συνεδρίαση  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 4o θέµα ηµερήσιας διάταξης : 
Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών 
για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως 
Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.»θέτει 
υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  22-02-2018 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Πόλη 28100 

Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 

Χώρα27 NUTS III EL 623 

Κωδικός ΝUTS28 26713-60155/60153 

Τηλέφωνο 26710-22572 

Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αρµόδιος για πληροφορίες29 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)30  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

                                                 
27 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  

28 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
29 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-
mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
30 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 31Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣκαι ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ 32 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.33 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας 34  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.35 
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ή  

άλλη διεύθυνση http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης36 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι : 
α)  ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς: η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύµβαση  βαρύνει  τους    Κ.Α.E.:, 70.6699.01, 70.6699.02 & 70.6699.03 
του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018, 
β) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΚΕ∆ΗΚΕ): η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.E.: 6690.01 του 
προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018, 
γ) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΟΚΑΠ): η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α.E.: 15.6481.01, 
15.6481.02, 15.6481.03,15.6481.04, 15.6481.05, του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018, 
δ) Το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου-∆ΓΑ): η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση 
βαρύνει τους    Κ.Α.E10.6654.01 &  10.6654.02 &10.6654.03  &10.6654.04    του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018 και 
2019, 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η η Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου,  ως και τον Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των 
αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή 
της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
Τα προς προµήθεια είδη:  
1ον) κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 15555000-3(παγωτό και 
συναφή προϊόντα) / 15982000-5(αναψυκτικά) / 15911000-7(οινοπνευµατώδη ποτά) / 15980000-1(µη αλκοολούχα ποτά) / 
15000000-8(τρόφιµα) / 15810000-9(Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα)/ 15812100-4(είδη 
ζαχαροπλαστικής) / 15981000-8(µεταλλικό νερό )/ 15981200-0 (αεριούχο µεταλλικό νερό) / 15961000-2(µπύρα)/ 15119000-
5(διάφορα κρέατα) / 15612500-6(προϊόντα αρτοποιίας ) /  15811100-7(ψωµί) / 03221200-8 (οπωροκηπευτικά) & 15220000-
6(Κατεψυγµένα ψάρια) 
       2ον) Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται ως κάτωθι: 
Α)  είτε για το σύνολο των τριάντα επτά(37) οµάδων του διαγωνισµού είτε: 
Β) είτε ξεχωριστά για την οµάδα  1 και  ξεχωριστά για την οµάδα 2 και για τις  3, 4, 5 και 6 µαζί,  είτε για το σύνολο των οµάδων  
που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς (από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6)  
Γ)για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Ν. Π. ΚΕ∆ΗΚΕ (από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11) είτε 
∆) για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Ν.Π.  ∆.Γ.Α.(από οµάδα 12 έως και Οµάδα 16) είτε 
Ε) για το σύνολο των οµάδων που αφορά το Ν.Π.  ΟΚΑΠ(από οµάδα 17 έως και Οµάδα 37), είτε 
ΣΤ) για το σύνολο των οµάδων του Ν.Π. ΟΚΑΠ που αφορούν οµοειδή δαπάνη, λ.χ.: οµάδες 17&18&19&20&21(ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) 
3ον) η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι τριάντα επτά (37)οµάδες/τµήµατα και η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης-σεων 
ανέρχεται στο ποσό των: 
1)Cpv 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού 
προϋπολογισµού 73.688,50€, 
2)Cpv 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 73.916,40€, 
3)Cpv 3ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
41.404,84€, 

                                                 
31 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, Νοσοκοµείο, ∆ήµος, ΑΕ  του ∆ηµοσίου κλπ και αν αποτελεί 
“κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “µη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
32 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δηµόσιου τοµέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτοµέας ΟΤΑ, 
Υποτοµέας ΟΚΑ) ή β) ∆ηµόσιος Τοµέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
33 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές 
υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη 
δραστηριότητα. 
34 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
35 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισµένη, αντί για τα αναφερόµενα στο α) συµπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισµένη. 
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
36 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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4)Cpv 4ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15911000-7(ΠΟΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 2.661,41€, 
5) Cpv 5ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15981000-8(νερό) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 13.115,32€, 
6) Cpv 6ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15961000-2(ΜΠΥΡΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισµού 16.802,00€, 
7) Cpv 7ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ 
συνολικού προϋπολογισµού 6773,33€, 
8) Cpv 8ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού 
προϋπολογισµού 1995,78€, 
9) Cpv 9ης ΟΜΑ∆ΑΣ:15911000-7(ποτά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού προϋπολογισµού 
164,20€, 
10) Cpv 10ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15981000-8(νερό) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού προϋπολογισµού 
905,89€, 
11) Cpv 11ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15961000-2(ΜΠΥΡΑ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ συνολικού προϋπολογισµού 
168,64€, 
12) Cpv 12ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. 
συνολικού προϋπολογισµού 95294,12€, 
13) Cpv 13ης ΟΜΑ∆ΑΣ:03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού 
προϋπολογισµού 32478,19€, 
14)Cpv 14ης ΟΜΑ∆ΑΣ:15612500-6 & 15810000-9 & 15811100-7(είδη αρτοποιίας, αρτοσκευάσµατα, ψωµί αντιστοίχως) µε φορέα 
υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού προϋπολογισµού 32.555,90€, 
15) Cpv 15ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 & 15119000-5(είδη κρεοπωλείου και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α. συνολικού προϋπολογισµού 16.841,63€, 
16)Cpv 16ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 15331100-8 & 15311000-1(κατεψ. Ψάρια, κατεψ. Λαχανικά και κατεψ. Πατάτες αντιστοίχως) 
µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α., συνολικού προϋπολογισµού 10979,65€, 
17) Cpv 17ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 6720,91€, 
18) Cpv 18ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2470,22€, 
19) Cpv 19ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2144,06€, 
20) Cpv 20ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 1659,29€, 
21) Cpv 21ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15612500-6 (είδη αρτοποιίας) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2395,81€, 
22) Cpv 22ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 25304,69€, 
23) Cpv 23ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 10026,22€, 
24) Cpv 24ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 5238,39€, 
25) Cpv 25ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15220000-6 & 151190000-5(κατεψ. Ψάρια και διάφορα κρέατα αντιστοίχως) µε φορέα υλοποίησης το 
Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισµού 1281,18€, 
26) Cpv 26ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 151190000-5(διάφορα κρέατα) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 3464,40€, 
27) Cpv 27ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 13469,01€, 
28) Cpv 28ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 7122,40€, 
29) Cpv 29ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 2411,79€, 
30) Cpv 30ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 1534,80€, 
31) Cpv 31ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 03221200-8(οπωροκηπευτικά) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, συνολικού 
προϋπολογισµού 1913,32€, 
32) Cpv 32ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 38195,51€, 
33) Cpv 33ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 14613,11€, 
34) Cpv 34ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 8456,57€, 
35) Cpv 35ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 3524,06€, 
36) Cpv 36ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 5471,15€, 
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37) Cpv 37ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, 
συνολικού προϋπολογισµού 11893,72€, 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται:  

α) για τα  κυλικεία των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ,  ως Οκτώβριος   
2018  &  
β) τα κυλικεία της ΚΕ∆ΗΚΕ, τις ανάγκες του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
Σηµειώνεται ότι  σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ.2806/01-02-2016 ενηµέρωση από το Ν.Π. ΚΕ∆ΗΚΕ, σε περίπτωση εκµίσθωσης των 
κυλικείων της, το Ν.Π. δεν θα εκτελέσει την σύµβαση(ΟΜΑ∆ΕΣ 7&8&9&10&11).  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας 
διακήρυξης. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο:  
1ον)την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά., µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα για τη συνολική όµως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265)37, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)38  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών39 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 
(Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»40, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

                                                 
37 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
38 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως 
άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε τοπική 
εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του 
άρθρου 379. 
39 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, 
καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο 
άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
40 Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης αξίας ανώτερης του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης» 
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Της αριθ. 8/2018 Απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίηθκε η αριθ. 2/2018 Μελέτη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικ.Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ∆ιαγωνισµού για την εν 
λόγω προµήθεια µε τη διενέργεια ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειδοτικού ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης. 
Την αριθ. 29/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία  διατέθηκε η πίστωση 
Την αριθ. 55/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/04/2018 και ώρα 23:59:0041 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 20/04/2018, ηµέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.µ. 
1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης42  
Προκήρυξη43 της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις ……/………/……... στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συµπληρώνεται επίσης αριθµός και ηµεροµηνία δηµοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 44 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 45.  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα παραρτήµατα αυτής καταχωρήθηκαν ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.46:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα 
ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 54038 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 47 48 49, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 :  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.kefallonia.gov.gr  στην διαδροµή : αρχική σελίδα ► ∆ΗΜΟΣ ► διακηρύξεις - διαγωνισµοί, στις 00/02/201850.  
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 51 .  
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 

                                                 
41 Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον χρόνο που 
απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία 
καθορίζεται : α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων από τις 
διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόµου 
42 Για δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων 
43 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α΄ υπό τη 
µορφή τυποποιηµένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήµατος ΙΙ : Προκήρυξη Σύµβασης του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
44 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν 
έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
45 Σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
46 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
47 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007  / 
άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
48 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει 
να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
49 Η δηµοσίευση σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε 
άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
50 Ειδικά για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις στα πλαίσια των προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δηµοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της 
Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιµότητας των δαπανών της σύµβασης, Πρβλ άρθρο 36 της µε αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
51 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 
4412/2016  
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ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό 
διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & 
κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεµάτων.» και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού τις 17/04/2018 ηµέρα Τρίτη. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς θεωρούµε ότι  ο τρόπος λειτουργίας από πλευράς ∆ήµου του Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού δεν είναι σωστός, δηλαδή έπρεπε την διαχείριση να την έχει ο ∆ήµος γιατί έτσι θα υπήρχαν καλύτερες υπηρεσίες για 
τους ∆ηµότες και τους τουρίστες , θα υπήρχε εξοικονόµηση πόρων και επίσης πολύ καλύτερος έλεγχος από ότι υπάρχει µέχρι 
σήµερα και αυτό αποδεικνύεται  , πέρα από µια γενική πολιτική θέση που έχουµε , από την  εµπειρία της λειτουργίας τους τα 
τελευταία χρόνια . ¨Όπως ξέρουµε παλιά ο Μύρτος λειτουργούσε µε ιδιώτες, κατακτήθηκε όµως και πέρασε ο έλεγχος της  
λειτουργίας του στον ∆ήµο  µε αποτέλεσµα να υπάρχει  πολύ πιο σωστή διαχείριση αλλά και πολύ καλλίτερη οργάνωση και 
εξυπηρέτηση των λουοµένων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα πέρα από τις γενικές θέσεις που εκφράζουµε λέµε ότι αυτό είχε γίνει.  
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν µε την ∆ηµοτική Αρχή της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουνε γίνει βήµατα πίσω , έχει ιδιωτικοποιηθεί ξανά  η 
λειτουργία και διαχείριση των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού  και µε την συµφωνία των υπόλοιπων πολιτικών δυνάµεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου . Σύµφωνα µε  τα αποτελέσµατα που βλέπουµε έχετε κάνει την  επιλογή  και δίνετε την διαχείριση σε µια 
εταιρία πέρυσι και µια άλλη εταιρεία πρόπερσι, έχετε την πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορείτε να κάνετε ότι θέλετε, όµως 
εµείς σας το έχουµε επισηµάνει και σας το έχουν επισηµάνει όλοι στο ∆ Σ ότι υπάρχουν  θέµατα  σε σχέση  µε τις παραλαβές , σε 
σχέση µε ότι αφορά το κόστος και µε το σύστηµα ελέγχου των προϊόντων , δεν είµαστε στο 1950-60 που δεν είχαν βρεθεί 
ηλεκτρονικά συστήµατα  και δεν υπήρχαν υπολογιστές , εδώ καθηµερινά κάνετε ολόκληρες µελέτες για την προµήθεια από τον 
∆ήµο ηλεκτρονικών συστηµάτων , για το αγκυροβόλιο της Αγίας Ευφηµίας ,για Τεχνική Υπηρεσία για την διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναµικού για  συσκευές παρακολούθησης στα αυτοκίνητα του ∆ήµου   κ.λ.π που καλώς τα έχετε βάλει   και εµείς 
φυσικά τα ψηφίζουµε  και στο µόνο σηµείο που δεν έχετε χρησιµοποιήσει  την εξέλιξη και την τεχνολογία είναι στην Μελισσάνη 
,∆ρογκαράτη και Μύρτο. 
Αυτό δείχνει ότι είναι δική σας πολίτική επιλογή να λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτή την διαχείριση ο Μύρτος ,Πλατύς 
Γιαλός και  τα Σπήλαια . Άρα λοιπόν σας το επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά ότι για την παραλαβή έπρεπε να υπάρχει ένα 
σκάνερ   µε  ένα σύστηµα barcode , την ίδια στιγµή που παραλαµβάνονται οι προµήθειες να ενηµερώνονται και η αποθήκη του 
∆ήµου και το λογιστήριο , το οποίο όµως δεν το κάνατε ,άρα είναι καθαρά δική σας πολιτική επιλογή για να µπορούν να υπάρχουν 
και άλλες διαδικασίες,  ενώ ξέρατε ότι µε τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζατε και τις παραλαβές των προϊόντων και την παραλαβή των 
χρηµάτων γιατί η επιτροπή παραλαβής εµάς δεν µας αρκεί το ότι παραλαµβάνει από το λογιστήριο τα τιµολόγια και  τα υπογράφει 
,δεν µας λέει τίποτε αυτό , γιατί όλο αυτό το ζήτηµα είναι διάτρητο και εµείς µε αίτησή µας θα ζητήσουµε να µας δοθούν αντίγραφα 
από τα περσινά πρωτόκολλα της επιτροπής παραλαβής όλης της προηγούµενης περιόδου για να δούµε αν όλες οι παραλαβές είναι 
σωστές. 
Στην συνέχεια ο κ. Γκισγκίνης  επισηµαίνει  ότι κάποιες διορθώσεις επί της ουσίας που ζήτησαν να γίνουν κατά την συζήτηση της 
έγκρισης της µελέτης του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο    κατά 80% δεν διορθωθήκαν αναφέροντας   µερικά ενδεικτικά 
παραδείγµατα ,κλείνοντας δε την τοποθέτησή του επαναλαµβάνει ότι επειδή θεωρεί την ∆ηµοτική Αρχή άξια να εκπονήσει  µία 
σοβαρή µελέτη για αυτόν τον διαγωνισµό ,κατά την δική τους πολιτική εκτίµηση υπάρχει λόγος που τα αφήνει αυτά έτσι να 
υπάρχουν και  
και για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Ανουσάκης Νικόλαος.  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την  8  /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

• Τις  µε αρίθµ. πρωτ.   133-134 & 135/ 29 -01-2018 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρεώσεων (29/ 2018 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής.) 

• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού   Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την   Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί 
σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  
µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων συνολικού προϋπολογισµού 589.056,41€ 
2. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  17/04/2018 και ώρα 23:59:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η 
οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την  20/04/2018, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

3. Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης αποστέλλεται  µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 52.  

                                                 
52 Σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα παραρτήµατα αυτής καταχωρήθηκαν ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.53:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα 
ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 54038 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 54 55 56, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 :  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη καταχωρείται  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.kefallonia.gov.gr  
στην διαδροµή : αρχική σελίδα ► ∆ΗΜΟΣ ► διακηρύξεις - διαγωνισµοί, στις 00/02/2018 . 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο  .  
4. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής57 η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης58. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά59 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών60 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  56  / 2018                                                                                            Α∆Α: Ω4ΝΟΩΕ5-03Θ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση 
του έργου « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  4253/14-02-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

                                                 
53 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
54 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007  / άρθρο 5 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
55 Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να 

υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
56 Η δηµοσίευση σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε 

άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

57 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

58 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

59 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

60 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 



 

 

 
 
 

                                
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  12-02-18 
 
Αριθ. Πρωτ.:   4253/14-02-2018  

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

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

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

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

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 140/2017 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου 
του θέµατος 

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

όρων δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ». 

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

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Η από 12-02-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 



 

 

ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
       Με την υπ’ αρίθµ.140/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 30/2017 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά το έργο  
 ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ ¨ 
       Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 31.859,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει κυρίως εργασίες κατασκευής τοιχίου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας µήκους 15µ περίπου και κυµαινόµενου ύψους από 50 εκ έως 5µ 
περίπου και υπάγεται στη κατηγορία έργων ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨. 

Επίσης µε την 140 /2017  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η συνοπτική  δηµοπρασία (άρθρο  
117 του Ν.4412/2016).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 30.7326.22 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 [ πιστώσεις  ΑΠΕ]. 

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

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση 
των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» προϋπολογισµού  31.859,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 
 

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

  
 
 
 

Αργοστόλι,   12-02-2018 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Χ.Ρουχωτάς Τ.Ε 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος   προτείνε ι στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα 
υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 
Εκτιµώµενης αξίας  25.692,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ),που θα διεξαχθεί σύµφωνα 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας. 
 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 24/04/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  



 

 

                  Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  140  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 244/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 32.000,00 €   και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον 
 Κ.Α 30.7326.22 του Προϋπολογισµού 2018  µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  
Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ». 
2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα υποβληθέντα σχέδια 
προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ  ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» Εκτιµώµενης αξίας  25.692,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% 
),που θα διεξαχθεί σύµφωνα :  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  β)  τους όρους της παρούσας.  
3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 24/04/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
5) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της 
παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  57 / 2018                                                                                Α∆Α: ΩΨΤΝΩΕ5-ΝΕΠ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών σύµβασης του έργου µε τίτλο «∆απάνες για κατεδαφίσεις, 
καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση 
του έργου «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 
2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  
4613/20-02-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  20-02-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.:    4613   

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
  ∆ηµήτριος Στουπάς 
: 26710 22725 - 22332 
: 26710 22572                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
3. ∆/νση Προγραµµατισµού,  
    Πληροφορικής & Οργάνωσης 
 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών σύµβασης του έργου µε τίτλο «∆απάνες για κατεδαφίσεις, 
καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθµ. 350/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης  
    και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος 
2. Η από 07-02-2018 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Π.Ι.Ν. & ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

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

όρων δηµοπράτησης και την έγκριση τευχών σύµβασης για το έργο µε τίτλο «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, 
υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας 
και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο 
«∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του 
σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
ΠΡΟΣ 

 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Με την υπ’ αρίθµ. 350/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ.69/2017 του 

ανωτέρω έργου, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από τη ∆.Τ.Υ., που αφορά έργο για την κατεδάφιση επικίνδυνα 
ετοιµόρροπων κτισµάτων ή τµηµάτων τους, αφού προηγηθεί η προσωρινή υποστύλωση – αντιστήριξη φερόντων 
στοιχείων τους όπου αυτό απαιτηθεί, τα οποία υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (µερική ή ολική) από 
τους σεισµούς της 26-01-2014 και την µετέπειτα σεισµική δραστηριότητα που επηρέασε περιοχές του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  

Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 1.272.100,44 € (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει την κατεδάφιση  
εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) επικινδύνως  ετοιµόρροπων κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

Για τα προαναφερόµενα κτήρια εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψία Επικινδύνως Ετοιµόρροπων Κτηρίων 
(ΠΑΕΕΚ) από την ∆/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆ΑΕΦΚ) του Υπουργείου 
Υποδοµών & Μεταφορών (τέως ΥΑΣ). 

Επίσης µε την 350/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και η υποβολή οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων µε το 
σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16.   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 69.7422.04 του Π/Υ ∆ήµου Κεφαλλονιάς [κωδ. 
2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 Π∆Ε 2017 µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των συµβαλλοµένων: α. του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]. 

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

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης 
και την έγκριση των συνηµµένων τευχών σύµβασης του  έργου «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, 
υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» προϋπολογισµού  1.272.100,44 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 

  
 

Αργοστόλι,   16-02-2018 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Στουπάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  την έγκριση των συνηµµένων 
τευχών δηµοπράτησης του  έργου «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις 
σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
Εκτιµώµενης αξίας  1.025.887,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 8/05/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                  Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  350  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την από 7-02-2018 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Π.Ι.Ν και ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Την  αρίθ. 260/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 1.272.000,00 €   και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον 
 Κ.Α 69.7422.04  του Προϋπολογισµού 2018  µε τίτλο «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις 
σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και 
Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας «ανοικτής 
διαδικασίας» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και η υποβολή οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ. 2(α)  
του Ν.4412/16 κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη 
δηµοπράτησης του  έργου «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις 
σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
Εκτιµώµενης αξίας  1.025.887,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

 
3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 8/05/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 
4). Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύονται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
    Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
    Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
5).  Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του 
άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή 
αποφασιζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης.  
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Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού  600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    58  / 2018                                                              Α∆Α: 7Ν48ΩΕ5-Ι68 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον 
χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 
παρ.2 του Ν 429/1976. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση   , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Προελέγχου Χαρακτηρισµού Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Παγουλάτο Λεωνίδα  οποίος εισηγούµενος το   8ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά 
Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 3978/12-02-2018 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το Πρακτικό 
της Επιτροπής για πέντε  (5 )  αιτήσεις επιχειρήσεων µαζί µε τα δικαιολογητικά τους που ζητούν να υπαχθούν 
στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2018 
         
      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
      ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
    Στο Αργοστόλι σήµερα την 12ην του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε 
σε συνεδρίαση που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
η επιτροπή Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, η οποία συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
αποτελείται από τους:  
1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α – Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας ,ως Πρόεδρος 
2. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ –∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος 
κάλεσε την επιτροπή να ελέγξουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και οι οποίες ζητούν να 
χαρακτηρισθούν ως εποχιακές, για το έτος 2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5  παρ.2 του Νόµου 
429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που του έχουν ζητηθεί µε το υπ΄ 
αριθµ. 2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
 Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις: 
1) Αίτηση Στεφανάτου Μηνά «Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια» µε Α.Φ.Μ. 044443017, που βρίσκονται στη Λάσση 
∆.Ε. Αργοστολίου. Χρονικό ∆ιάστηµα λειτουργίας επιχείρησης από 1/6/2016-30/9/2016. Αιτείται απαλλαγή από 
δηµοτικά τέλη από 1/10-30/4. 
Μετά από εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Κατέθεσε συµβόλαιο µε την εταιρεία που συνεργάζεται (περίοδος σύµβασης από 1/6/2016-30/9/2016). 
Υπάρχει καταγγελία/λύση σύµβασης προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆ΕΗ από 10/11/2015 ενώ υπογράφεται 
νέα σύµβαση στις 4/5/2016. 
Από τους λογαριασµούς ρεύµατος ∆ΕΗ το µήνα Οκτώβριο 2016 υπάρχει κατανάλωση 94 kwh, το µήνα 
Νοέµβριο 2016  κατανάλωση 93 kwh και το ∆εκέµβριο 2016 κατανάλωση 82 kwh. Από τις περιοδικές δηλώσεις 
ΦΠΑ, το Α΄τρίµηνο 2016 είναι µηδενικό ενώ στο ∆΄τρίµηνο 2016 έχει ένα έσοδο ποσού 707,96 ευρώ στον 
Κ.Α.13 που πιθανόν να αφορά έσοδο από τα ενοικιαζόµενα προηγούµενου µήνα που εισπράχθηκε το µήνα 
Οκτώβριο. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις  19/12/2017 διαπιστώθηκε ότι τα ενοικιαζόµενα δεν λειτουργούσαν, ενώ 
δεν υπήρχε βιβλίο πόρτας. 
 Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας 
από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
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2) Αίτηση κ. ∆ένδια Σταυρούλας «Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα», µε Α.Φ.Μ. 132404815, που βρίσκεται στον 
Καραβάδο, ∆.Ε. Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από Μάιο έως Σεπτέµβριο, επιφανείας 610 τ.µ.  
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, η περιοδική δήλωση ΦΠΑ Α΄Τριµήνου 2016 είναι 
µηδενική,  Β΄ Τριµήνου 2016 µηδενική και ∆΄ Τριµήνου 2016 µηδενική. Από τους εκκαθαριστικούς 
λογαριασµούς της ∆ΕΗ προκύπτει ότι από 11/1/2016-9/5/2016 εµφανίζει κατανάλωση 284 kwh, και από 
9/9/2016-8/1/2017 κατανάλωση 362 kwh. Η κατανάλωση αυτή οφείλεται σε φώτα που αφήνει η επιχείρηση τους 
µήνες που δεν λειτουργεί. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 19/12/2017 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης 
από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
3) Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε., Ξενοδοχείο Ακτή Άβυθος, µε Α.Φ.Μ. 099848510, που 
βρίσκεται στην περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, θέση ∆ιχάλια, συνολικής καλυπτόµενης επιφάνειας 2257 
τ.µ. Χρόνος λειτουργίας επιχείρησης από 1/5 έως 10/10. 
 Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το Α΄Τρίµηνο 2016 είναι µηδενικό, το µήνα Απρίλιο 2016 εµφανίζει στον 
Κ.Α.13 ΠΟΣΌ 677,88 ευρώ, ενώ τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2016 δεν εµφανίζει έσοδα από 
δωµάτια. 
Από τους λογαριασµούς ρεύµατος ∆ΕΗ, τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί παρουσιάζει  καταναλώσεις 
και συγκεκριµένα: από 1/1/2016-31/1/2016 κατανάλωση 640 kwh, από 1/2/2016-29/2/2016 κατανάλωση 560 
kwh, από 1/3/2016-31/3/2016 κατανάλωση 720 kwh, από 1/4/2016-30/4/2016 κατανάλωση 2400 kwh, από 
1/11/2016-30/11/2016 κατανάλωση 800 kwh και από 1/12/2016-31/12/2016 κατανάλωση 640 kwh. 
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας κατέθεσε βεβαίωση του κ. Βασιλείου Κοκκόλη, ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού 
Μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται από το µηχανικό ότι το συγκεκριµένο κατάλυµα, προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες αποµάκρυνσης µεγάλων όγκων νερού, εξαιτίας των συχνών και έντονων 
βροχοπτώσεων σε συνδυασµό µε την µορφολογία του εδάφους της ευρύτερης περιοχής (ελάχιστη ως µηδενική 
κλίση) οφείλει να διατηρεί σε συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία αντλίες όµβριων υδάτων (έντεκα στο σύνολο) και 
µετά το πέρας της τουριστικής σεζόν(Οκτώβριος-Μάιος) όπου η ξενοδοχειακή µονάδα είναι κλειστή. Επίσης 
λειτουργεί συνεχώς το σύστηµα ασφαλείας, ήτοι το σύστηµα πυρασφάλειας καθώς και το κλειστό κύκλωµα 
παρακολούθησης για την ασφάλεια του ξενοδοχείου. Επίσης µας κατέθεσε βεβαίωση του κ. Τζουγανάτου Άνδρου, 
Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, εκπροσώπου της εταιρείας «Α. και Γ. Τζουγανάτος και Σία Ο.Ε.» στην 
οποία βεβαιώνεται ότι κατά τη χειµερινή περίοδο στο συγκεκριµένο συγκρότηµα παραµένουν σε λειτουργία οι 
αντλίες στα φρεάτια όµβριων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποµάκρυνση των όµβριων από τους 
υπόγειους χώρους του συγκροτήµατος όπου είναι εγκατεστηµένες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Επίσης προσκοµίσθηκε βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ότι το ανωτέρω 
κατάλυµα είναι µέλος του και είναι εποχικής λειτουργίας.  
 Από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που κατέθεσε (πίνακας προσωπικού επιχείρησης 2016, αντίγραφα 
προσλήψεων-Μάιος 2016 και απολύσεων-Οκτώβριος 2016, ισοζύγια ανά µήνα για το έτος 2016, αναλυτική 
κατάσταση εσόδων της επιχείρησης ανά δραστηριότητα και υποκατάστηµα έτους 2016 κ.λ.π., και µετά από 
επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής στις 19/12/2017, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας 
από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
4) Αίτηση κ. CIEPLINSKA GRAZYNA   του JAN, Ενοικιαζόµενα   ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα, µε Α.Φ.Μ. 
144630490,   που βρίσκονται στην Αγία Ευφηµία, εκτάσεως 331 τ. µ.  
Χρόνος λειτουργίας από Απρίλιο έως και Οκτώβριο. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το Α Τρίµηνο 2016 είναι µηδενικό, ενώ το ∆΄ τρίµηνο 2016 εµφανίζει στον 
Κ.Α. 13 έσοδο 817,69 ευρώ, έσοδο που αφορά το µήνα Οκτώβριο που λειτουργεί ακόµα η επιχείρηση. 
Από τους λογαριασµούς ρεύµατος ∆ΕΗ εµφανίζονται µικρές καταναλώσεις και συγκεκριµένα: 
από 21/1/2016-17/2/2016  κατανάλωση 62 kwh, από 18/2/2016-20/3/2016 κατανάλωση 75 kwh, από 21/3/2016-
18/4/2016 κατανάλωση 169 kwh, από 21/10/2016-20/11/2016 κατανάλωση 130 kwh, από 21/11/2016-19/12/2016 
κατανάλωση 160 kwh και από 20/12/2016-21/1/2017 κατανάλωση 170 kwh. 
Η κατανάλωση ρεύµατος τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί οφείλεται, όπως αυτό δηλώνεται µε 
υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας, στη λειτουργία γραφείου της επιχείρησης το οποίο είναι ολοχρονικά καθώς 
και στη θέρµανση που χρησιµοποιείται το χειµώνα λόγω της µεγάλης υγρασίας και των πολλών βροχοπτώσεων. 
Από το επιτόπιο έλεγχο στις 19/12/2017 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας της 
επιχείρησης από Νοέµβριο-Μάρτιο. 
5) Αίτηση κ. Παπαδάτου Κυριάκου, Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ωµατίων «OLIVE BAY», µε Α.Φ.Μ. 
029471745, που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία Κεφαλληνίας. Χρόνος λειτουργίας από 20/4-15/10. 
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Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το Α΄ Τρίµηνο 2016 είναι µηδενικό, ενώ το ∆΄ Τρίµηνο 2016 εµφανίζει 
ποσό 3.893,04 ευρώ στον Κ.Α. 13 καθώς είναι µέσα και ο Οκτώβριος που η επιχείρηση λειτουργεί. Από τους 
λογαριασµούς ∆ΕΗ εµφανίζονται οι εξής καταναλώσεις: 
 από 21/12/2015-20/1/2016 κατανάλωση 177 kwh, από 21/1/2016-17/2/2016 κατανάλωση 152 kwh, από 
18/2/2016-20/3/2016 κατανάλωση 189 kwh, από 21/3/ 2016-18/4/2016 κατανάλωση 195 kwh, από 21/10/2016-
20/11/2016 κατανάλωση 212 kwh και από 21/11/2016-19/12/2016 κατανάλωση 170 kwh. 
Από το βιβλίο εσόδων εξόδων που προσκόµισε για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2016, δεν 
εµφανίζονται κινήσεις. 
Επίσης από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 19/12/2017, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας 
της επιχείρησης από Νοέµβριο-Μάρτιο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους, η επιτροπή προελέγχου  
                                              Α Π Ο Φ Α ΣΙ Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  ∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς πέντε (5) αιτήσεις µαζί µε όλα τα 
επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του 
Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
                  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
 2) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής προελέγχου 
για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει θετικά για τις επιχ/σεις : κ.κ  Στεφανάτου Μηνά «Ενοικιαζόµενα 
∆ωµάτια»- ∆ένδια Σταυρούλας «Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα»,- CIEPLINSKA GRAZYNA   του JAN, 
Ενοικιαζόµενα   ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα και Παπαδάτου Κυριάκου, Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ωµατίων 
«OLIVE BAY»,- για την επιχ/ση της  εταιρείας ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε   Ξενοδοχείο Ακτή Άβυθος  δηλώνει ότι 
καταψηφίζει την εισήγηση γιατί από τα αναφερόµενα στοιχεία προκύπτει  ότι υπάρχει σοβαρή κατανάλωση 
ρεύµατος τους χειµερινούς µήνες και ως εκ τούτου θα έχει σηµαντική απώλεια εσόδων ο ∆ήµος. 

                   Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις παρ. 1 &2 του άρθρου 5 του Ν 429/1976 
3) το αριθ.  1/ 2018Πρακτικό της Αρµόδιας Επιτροπής 
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Επί του παραπάνω Πρακτικού  για τον  χαρακτηρισµό των εν λόγω επιχειρήσεων  ως εποχιακά 
λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976,  γνωµοδοτεί 
και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 
Τον  χαρακτηρισµό των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  
στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 : 
 
1) κ. Στεφανάτου Μηνά «Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια» µε Α.Φ.Μ. 044443017, που βρίσκονται στη Λάσση ∆.Ε. 
Αργοστολίου µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
2) κ. ∆ένδια Σταυρούλας «Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα», µε Α.Φ.Μ. 132404815, που βρίσκεται στον Καραβάδο, 
∆.Ε. Λειβαθούς  µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
3)  εταιρεία  ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Α.Ε., Ξενοδοχείο Ακτή Άβυθος, µε Α.Φ.Μ. 099848510, που βρίσκεται στην 
περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, θέση ∆ιχάλια µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης από Νοέµβριο-
Μάρτιο. 
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4) CIEPLINSKA GRAZYNA   του JAN, Ενοικιαζόµενα   ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα, µε Α.Φ.Μ. 144630490,   
που βρίσκονται στην Αγία Ευφηµία,  µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης από Νοέµβριο-
Μάρτιο. 
5) κ. Παπαδάτου Κυριάκου, Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ωµατίων «OLIVE BAY», µε Α.Φ.Μ. 029471745, 
που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία Κεφαλληνίας µε περίοδο µη λειτουργίας της επιχείρησης από Νοέµβριο-
Μάρτιο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    59  / 2018                                                                Α∆Α: 67Φ0ΩΕ5-Κ4Ε 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  διενέργειας του  φανερού  δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε. 
Αργοστολίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 9ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  διενέργειας του  φανερού  δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε. 
Αργοστολίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 4200 /14-02-2018 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  
της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 4199/14-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής δηµοπρασιών  για την εκµίσθωση 
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆. Ε  Αργοστολίου  
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4199 
 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   14ην   Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα             09.00 π.µ. συνήλθε  σε  
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, 
για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 
τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε. Αργοστολίου, όπως ορίζεται στην αρ.  3038/2018 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος)  
2)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
      Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή 
          Πλατύ Γιαλού Λάσσης  ∆.Ε. Αργοστολίου 
          Εµβαδόν ακινήτου   183  τ.µ. 
          Τιµή εκκίνησης: 5.490 €  ετησίως 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Εταιρεία ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΑΕ 
εκπρόσωπος Κοντοδήµος-Ψαλίδας 
Πέτρος 

Κοκκόσης Στέφανος               5.590 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΑΕ που προσέφερε το ποσόν 
των 5.590€. Εκπρόσωπός της ο κ. Κοντοδήµος-Ψαλίδας Πέτρος και εγγυητής ο κ. Κοκκόσης Στέφανος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος          
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή  προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού  για την εκµίσθωση 
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆. Ε  Αργοστολίου . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης Ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  

                   Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  17/26-01-2018 /2017 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης (Α∆Α: 
65ΟΩΩΕ5-ΥΑΛ) 
3) την αρ.  3038/2018 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου 
4) Το  µε αρίθ. πρωτ. 4199/14-02-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  . 
και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 4199 /14-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών του  φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 
183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆. Ε  Αργοστολίου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς. 
2. Ανακηρύσσει πλειοδότη και µισθωτή   την Εταιρεία ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΑΕ (εκπρόσωπος Κοντοδήµος-Ψαλίδας 
Πέτρος) η οποία προσέφερε ως ετήσιο µίσθωµα το ποσό των 5.590,00 € για την εκµίσθωση του δηµοτικού 
ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆. Ε  Αργοστολίου για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλονιάς.  
3)Μετά την έγκριση νοµιµότητας της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προσκαλείται  ο 
πλειοδότης που  αναδείχθηκε  µισθωτής : Εταιρεία ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΑΕ (εκπρόσωπος Κοντοδήµος-Ψαλίδας 
Πέτρος)  µαζί µε τον εγγυητή κ. Κοκκόση Στέφανο εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς 
της παρούσας απόφασης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου 
µισθώµατος. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   60   / 2018                                                              Α∆Α: 7∆3ΗΩΕ5-ΥΒΩ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης    Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την   συνεδρίαση  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 
5o θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης    Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς 
έγκριση  το  από  22-02-2018 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 00/03/2018 

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV 55410000-7 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 55.890,01 
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∆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 15/10/2018 

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 Υπηρεσιών 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, και αναλυτικά ως κάτωθι: 

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  
και 15 Οκτωβρίου  2018 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της 
υπ. αριθ. 2/2018 Μελέτης .   

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 
15 Οκτωβρίου  2018 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. 
αριθ. 2/2018 Μελέτης.   

• Θέση εργασίας για τις ανάγκες µικροεπισκευών από την καθηµερινή χρήση  και επιτήρησης  του εξοπλισµού  καθώς και 
την ασφαλή αποµάκρυνσή του  ( οµπρέλες- ξαπλώστρες) όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν για το χρονικό 
διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 Οκτωβρίου  2018 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης 
θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2018 Μελέτης 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία ΜΥΡΤΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 10.00 π.µ. έως και 19.00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως και 
30η Σεπτεµβρίου και από 10.00 π.µ. έως και 18.00 µ.µ από 1η Οκτωβρίου έως και την 15η  Οκτωβρίου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην 
παραλία καθώς και για όλο το χρόνο παραµονής τους σε αυτή .  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή 
φθορών που προκλήθηκαν µε ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα 
παραδίδονται  από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της 
λειτουργίας της παραλίας και του κυλικείου ΜΥΡΤΟΥ θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο 
θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου και των εισπράξεων.  
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών . 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα 
προσκοµίσουν  και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα 
ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη 
του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους  εφόσον απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις 
κατωτέρω δυνατότητες : 
Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε 
προέρχεται από υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 
προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά την λήξη της 
συµβάσεως. 
Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε  ανάγκες λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις συνολικές 
ώρες λειτουργίας της παραλίας και το σύνολο των θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας της.  Για 
την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την 
χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της 
µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

 



 

 

160 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου 
για την Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης    Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισµού την 3-05-2018. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς θεωρούµε ότι  ο τρόπος λειτουργίας από πλευράς ∆ήµου 
του Μύρτου  δεν είναι σωστός, δηλαδή έπρεπε την διαχείριση να την έχει ο ∆ήµος γιατί έτσι θα υπήρχαν 
καλύτερες υπηρεσίες για τους ∆ηµότες και τους τουρίστες , θα υπήρχε εξοικονόµηση πόρων και επίσης πολύ 
καλύτερος έλεγχος από ότι υπάρχει µέχρι σήµερα και αυτό αποδεικνύεται  , πέρα από µια γενική πολιτική θέση 
που έχουµε , από την  εµπειρία της λειτουργίας τους τα τελευταία χρόνια . ¨Όπως ξέρουµε παλιά ο Μύρτος 
λειτουργούσε µε ιδιώτες, κατακτήθηκε όµως και πέρασε ο έλεγχος της  λειτουργίας του στον ∆ήµο  µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει  πολύ πιο σωστή διαχείριση αλλά και πολύ καλλίτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των 
λουοµένων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα πέρα από τις γενικές θέσεις που εκφράζουµε λέµε ότι αυτό είχε γίνει.  
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν µε την ∆ηµοτική Αρχή της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουνε γίνει βήµατα πίσω , έχει 
ιδιωτικοποιηθεί ξανά  η λειτουργία και διαχείριση των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού  και µε την συµφωνία 
των υπόλοιπων πολιτικών δυνάµεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . Σύµφωνα µε  τα αποτελέσµατα που βλέπουµε 
έχετε κάνει την  επιλογή  και δίνετε την διαχείριση σε µια εταιρία πέρυσι και µια άλλη εταιρεία πρόπερσι, έχετε 
την πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορείτε να κάνετε ότι θέλετε, όµως εµείς σας το έχουµε επισηµάνει και 
σας το έχουν επισηµάνει όλοι στο ∆ Σ ότι υπάρχουν  θέµατα  σε σχέση  µε τις παραλαβές , σε σχέση µε ότι 
αφορά το κόστος και µε το σύστηµα ελέγχου των προϊόντων , δεν είµαστε στο 1950-60 που δεν είχαν βρεθεί 
ηλεκτρονικά συστήµατα  και δεν υπήρχαν υπολογιστές , εδώ καθηµερινά κάνετε ολόκληρες µελέτες για την 
προµήθεια από τον ∆ήµο ηλεκτρονικών συστηµάτων , για το αγκυροβόλιο της Αγίας Ευφηµίας ,για Τεχνική 
Υπηρεσία για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού για  συσκευές παρακολούθησης στα αυτοκίνητα του 
∆ήµου   κ.λ.π που καλώς τα έχετε βάλει   και εµείς φυσικά τα ψηφίζουµε  και στο µόνο σηµείο που δεν έχετε 
χρησιµοποιήσει  την εξέλιξη και την τεχνολογία είναι στην Μελισσάνη ,∆ρογκαράτη και Μύρτο. 
Αυτό δείχνει ότι είναι δική σας πολίτική επιλογή να λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτή την διαχείριση ο 
Μύρτος ,Πλατύς Γιαλός και  τα Σπήλαια . Άρα λοιπόν σας το επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά ότι για την 
παραλαβή έπρεπε να υπάρχει ένα σκάνερ   µε  ένα σύστηµα barcode , την ίδια στιγµή που παραλαµβάνονται οι 
προµήθειες να ενηµερώνονται και η αποθήκη του ∆ήµου και το λογιστήριο , το οποίο όµως δεν το κάνατε ,άρα 
είναι καθαρά δική σας πολιτική επιλογή για να µπορούν να υπάρχουν και άλλες διαδικασίες,  ενώ ξέρατε ότι µε 
τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζατε και τις παραλαβές των προϊόντων και την παραλαβή των χρηµάτων γιατί η 
επιτροπή παραλαβής εµάς δεν µας αρκεί το ότι παραλαµβάνει από το λογιστήριο τα τιµολόγια και  τα υπογράφει 
,δεν µας λέει τίποτε αυτό , γιατί όλο αυτό το ζήτηµα είναι διάτρητο και εµείς µε αίτησή µας θα ζητήσουµε να µας 
δοθούν αντίγραφα από τα περσινά πρωτόκολλα της επιτροπής παραλαβής όλης της προηγούµενης περιόδου για 
να δούµε αν όλες οι παραλαβές είναι σωστές. 
Στην συνέχεια ο κ. Γκισγκίνης  επισηµαίνει  ότι επειδή θεωρεί την ∆ηµοτική Αρχή άξια να εκπονήσει  µία σοβαρή 
µελέτη για αυτόν τον διαγωνισµό ,κατά την δική τους πολιτική εκτίµηση υπάρχει λόγος που τα αφήνει αυτά έτσι 
να υπάρχουν ,  για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή    – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Ανουσάκης Νικόλαος.  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την  16  /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

• Την   µε αρίθµ.   262/ 23 -02-2018 Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης  

• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 74.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
70.6162.26 και τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
2. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την υπηρεσί «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  73.670,39 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
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3. Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  µε   καταληκτική 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  3/05/2018  ηµέρα Πέµπτη και µε ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

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

 
5. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου 
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  Η ένσταση 
κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                               Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                    
                                                                                                                  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                               
                                                                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                            
                                                                                                                                          Γάκης Μιχαήλ  
                                                          
    Σοφία Γαρµπή  
    Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          
 


