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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  12  η  Φεβρουαρίου  2016  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     39   / 2016  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                 Α∆Α:Ω8ΛΑΩΕ5-ΣΥ7 
ΘΕΜΑ : Ορισµός συµβολαιογράφου .  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12  η   Φεβρουαρίου του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 13 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     4123/9-02-2016  έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                       
2.  Λυκούδης  Ιωάννης                                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                     
3.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                
4.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     Λυκούδης  ∆ιονύσιος                                                       
5. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
6. Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στις 42-43-44-45-46 και 47/2016 )                                                                                                     
( ο κ.  Ανουσάκης Νικόλαος προσήλθε στο 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός συµβολαιογράφου.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 3044 /28-01-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
 Με την µε αριθ. 322/2015 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την 
παραχώρηση του δηµοτικού ακινήτου (Βίλα Αντύπα) που βρίσκεται στη ∆.Κ. Ληξουρίου άνευ 
ανταλλάγµατος µε σύµβαση χρησιδανείου στην Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των 
∆ικαιωµάτων Ατόµων µε Αναπηρία και το διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΙΩΝ», ενέκρινε τους όρους της 
παραχώρησης όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση και εξουσιοδότησε το 
∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την υπογραφή του σχετικού χρησιδανείου. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο-όρο 12 του σχεδίου σύµβασης που ενεκρίθηκε προβλέπεται ότι το 
χρησιδάνειο θα καταρτισθεί συµβολαιογραφικά και όλες οι σχετικές δαπάνες αυτού θα βαρύνουν το 
∆ήµο στο πλαίσιο της συµβολής του στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
 Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να προβεί στον 
ορισµό συµβολαιογράφου, προκειµένου να συντάξει τη σύµβαση χρησιδανείου σύµφωνα µε τους 
ειδικούς όρους που έχουν εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. 322/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
όπως λεπτοµερώς αναφέρονται σε αυτή.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος αφού ενηµερώνει τα Μέλη ότι έχει αποσταλεί ήδη σχετικό έγγραφο στους 
συµβολαιογράφους του Νοµού για  αίτηµα  συνεργασία τους µε τον ∆ήµο µας, για την σύνταξη της εν 
λόγω σύµβασης χρησιδανείου  την συµβολαιογράφο κ. Άννα Κεκάτου . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  ∆ιονύσιος  -   Αραβαντινός ∆ιονύσιος –
Ηλίας Κουρκουµέλης και Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
3)  την  εισήγηση της Προέδρου 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Ορίζει την συµβολαιογράφο Κεφαλληνίας κ. Άννα Κεκάτου, προκειµένου να συντάξει τη σύµβαση 
χρησιδανείου σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που έχουν εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. 322/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όπως λεπτοµερώς αναφέρονται σε αυτή .  
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   40   / 2016                                                                        Α∆Α: ΩΩ97ΩΕ5-ΗΧΛ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης 
προσφορών Υπηρεσιών του δηµόσιου  πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος  
SingularLogin Genesis » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη   το 3 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών του δηµόσιου  πρόχειρου  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος  
SingularLogin Genesis » έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4511/11-02-2016 διαβιβαστικό 
του Προϊσταµένου του γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
το µε αρίθ. πρωτ.  4498/10 -02-2016 το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis » για το έτος 2015 ,     το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το 
έτος 2015(άρθρο 72 παρ. Ι του Ν 3852/2014). Αρ. αποφ: 614/2014 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2o)  

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος Singular Logic Genesis » 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 10/02/2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 , µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4497/10-02-2016 γραπτής 
πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η επιτροπή που συστήθηκε µε 
την υπ. αριθ. 614/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
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προκειµένου να ελέγξει-αξιολογήσει την τεχνική προσφορά της εταιρείας Singular Logic που 
υποβλήθηκε στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 49718/28-12-2015 διακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την ««Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος Singular Logic Genesis » 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

1. 
Πρόεδρος(Αναπληρωµατικό 

Μέλος) 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

    

2. Τακτικό Μέλος 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

    

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)την υπ. αριθ. 49718/28-12-2015 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular 
Logic Genesis »., ,  

β)το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
γ)το αριθ. 1805/19-1-2016 1o πρακτικό της Επιτροπής (έλεγχος Υποφακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής ), 
δ) την υπ΄αριθ 20/2016 Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 

το υπ΄αριθ 1805/19-1-2016 πρακτικό της επιτροπής  
Σύµφωνα και µε το 1ο πρακτικό ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, σε κτίριο του ∆ήµου Κεφαλονιάς( ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ) και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19/01/2015 και ώρα 10:00 π.µ. Από τις 9.30 π.µ. µέχρι και τις 
10.00 π.µ. η αρµόδια επιτροπή δεχόταν προσφορές. Στις 10.01 π.µ. µετά την επικοινωνία του 
προέδρου της επιτροπής µε την υπηρεσία πρωτοκόλλου τον ενηµέρωσε ότι έχει 
πρωτοκολληθεί µία και µόνο προσφορά και συγκεκριµένα της εταιρείας: 
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α/α Προµηθευτής Ηµ/νία Υποβολής 

προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. 

Υποβληθείσας 

Προσφοράς 

    

1 

 

 

Singular Logic 

19/01/2016 1741/19-01-2016 

Και παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ο εξουσιοδοτηµένος από την συγκεκριµένη 
εταιρεία εκπρόσωπος της κ. ∆ελάλης ∆ιονύσιος ο οποίος και κατέθεσε την συγκεκριµένη 
προσφορά στις 9.45 π.µ. Στη συνέχεια η επιτροπή, διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µόνο η συγκεκριµένη προσφορά.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο 
της προσφοράς στον ∆ιαγωνισµό του παραπάνω συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, 
προχώρησαν στην αποσφράγιση τoυ «Φακέλου Προσφοράς» της παραπάνω αναφεροµένης 
συµµετέχουσας εταιρείας.  

Αφού µονογράφησαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής του υποφακέλου Α η επιτροπή 
προέβει σε έλεγχο αυτών σε κλειστή συνεδρίαση, και στην οποία διεπιστώθη ότι: α) ότι έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκε παραπάνω, µία(1) 
κατατεθειµένη προσφορά και β)ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής της παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς, ήταν σύµφωνα µε την 
αριθ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξη, για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis ».  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» και ο υποφάκελος 
«Τεχνική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής την 19η 
Ιανουαρίου 2016, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα 
αποσφραγίζονταν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού, 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προέβη σύµφωνα και το άρθρο 5 της 
∆ιακήρυξης στο άνοιγµα του Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» της ανωτέρω υποψήφιας 
εταιρείας όπου έλενξε και µονόγραψε τα δικαιολογητικά. 

Μετά την αξιολόγηση - έλεγχο , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς, ήταν σύµφωνα (περιελάµβανε την τεχνική 
περιγραφή των εργασιών όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική µελέτη και επιπροσθέτως 
στην ενότητα αυτή περιελάµβανε και τη λίστα του Λογισµικού των προς υποστήριξη 
λογισµικών[ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΟΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΟΤΑ 
LICENSE ΟΛ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΥΓΕΙΑ- OTA ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ- ΟΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-SHR -1200 / HRMS για µέχρι 1200 Εργαζόµενους A.1 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 1200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ- ΟΤΑ WEB SERVICES- OTA EXTRA USERS (79 users)-ΟΤΑ 
Τ.Α.Π.-ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ- ΟΤΑ Ο.Π.∆. (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ)] 
σύµφωνα µε την Μελέτη και τα άρθρα 1 &9 της αριθ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξης, για την 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular 
Logic Genesis » 

                                                              ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
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α) Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(Αποσφράγιση Υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά») για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος Singular Logic Genesis » σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 49718/28-12-
2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή, ο οποίος κατέθεσε προσφορά 
και, του οποίου ο Υποφάκελος «ΤεχνικήΠροσφορά» παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της αριθ. 
49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξης και την µελέτη. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε (2) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 α)ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                                 β)ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  
για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular 
Logic Genesis β)  Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(Αποσφράγιση Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά») 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον 
Προµηθευτή, ο οποίος κατέθεσε προσφορά και, του οποίου ο Υποφάκελος «ΤεχνικήΠροσφορά» 
παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της αριθ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξης και την µελέτη. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτές οι 
ανάγκες δηµιουργούνται µέσα από τον  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, δηλαδή όλη αυτή η τεχνογνωσία µε τα νέα 
προγράµµατα µε την ενοποίηση των παλιών δήµων δηµιούργησαν νέες ανάγκες που έπρεπε να τις 
καλύψει το κράτος και µε υπαλληλικό προσωπικό εξειδικευµένο αλλά και µε ανάλογες πιστώσεις. Θα 
πρέπει να έχει µία βάση δεδοµένων στο υπουργείο που να µπορεί να λύνει απορίες και προβλήµατα 
των δήµων όσον αφορά την µηχανοργάνωση.  Τώρα έρχεται ο ∆ήµος µε σαράντα χιλιάδες ευρώ από 
δικά του έσοδα να υποστηρίξει τα προγράµµατα του υπουργείου. Όσον αφορά το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα της Singular που υπάρχει εδώ αντιπρόσωπος το θεωρούµε δύσκολο να υπάρξει άλλη 
προσφορά παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης µε teamviewer από αποµακρυσµένο χώρο 
, εµείς θα το ψηφίσουµε µε αυτή την επιφύλαξη. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης – Λυκούδης Ιωάννης -
Γκισγκίνης Νικόλαος και  Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                           
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το 4498  /10-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών. 
3) Την  405 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 4498 /10-02-2016   Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis. 
 
 
2.Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(Έλεγχος τεχνικής προσφοράς ) για την «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis » σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για τον Προµηθευτή µε 
την επωνυµία Singular Logic Genesis, του  οποίου  η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της 
αριθ. 49718/28-12-2015 ∆ιακήρυξης. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  41   / 2016                                                                         Α∆Α: Ω29ΣΩΕ5-ΣΚ2 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης 
και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ 
του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών 
παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4511/11-02-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου 
Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το  µε αρίθ. πρωτ.  4447/10-02-
2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. α̟οφ: 58/2015 ΕΚΠΟΤΑ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ » 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 10-02-2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 , µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4446/10-2-2016 γραπτής 
πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η επιτροπή που συστήθηκε µε 
την υπ. αριθ. 58/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
προκειµένου να ελέγξει-αξιολογήσει την τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» που υποβλήθηκε στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
49720/28-12-2015 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ » 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 

 

    

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ  

 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
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α)την υπ. αριθ. 49720/28-12-2015 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ».,  

β) το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
γ)το αριθ.1806/19-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής (έλεγχος Υποφακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής), 
δ) την υπ΄αριθ. 21/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 

το υπ΄αριθ 1806 πρακτικό της επιτροπής  
Και έχοντας υπόψη ότι ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, στo κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς( ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ) και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19/01/2015 και ώρα 11:00 π.µ. Από τις 10:30 π.µ. µέχρι και τις 
11:00 π.µ., η αρµόδια επιτροπή δεχόταν προσφορές. Στις 11:01 π.µ. µετά την επικοινωνία του 
προέδρου της επιτροπής µε την υπηρεσία πρωτοκόλλου , τον ενηµέρωσε ότι:  

1ον) αφενός έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό(µε αποστολή την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού) µία(1) προσφορά και συγκεκριµένα της 
εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» και µε αριθ. πρωτ. 1577/18-
01-2016, και 

2ον) ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία επιπλέον προσφορά και δεν παρουσιάστηκε 
αυτοπροσώπως κανένας άλλος υποψήφιος ανάδοχος µε κλειστή προσφορά.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο 
διαγωνισµό µόνο η συγκεκριµένη προσφορά. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελο Προσφοράς στον ∆ιαγωνισµό του ενός 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, προχώρησαν στην αποσφράγιση τoυ «Φακέλου 
Προσφοράς» της παραπάνω αναφεροµένης συµµετέχουσας εταιρείας., Αφού µονογράφησαν 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής του υποφακέλου Α, η επιτροπή προέβει σε έλεγχο αυτών σε 
κλειστή συνεδρίαση και στην οποία διεπιστώθη ότι: α)έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο 
διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρθηκε παραπάνω µία(1) κατατεθειµένη προσφορά και 
β)ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς, ήταν σύµφωνα µε την αριθ. 49720/28-12-2015 
διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
», 

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» και ο Υποφάκελος 
«Τεχνική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής την 19η 
Ιανουαρίου 2016, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα 
αποσφραγίζονταν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού,  

Η επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω προέβει σήµερα Τρίτη 2-2-2016 και ώρα 10.00 π.µ. 
στο άνοιγµα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 12 της διακήρυξης 
και αφού τον έλεγξε και τον µονόγραψε διαπίστωσε ότι: 
α) ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς, ήταν σύµφωνα µε την αριθ. 1/2015Μελέτη του 
Τµήµατος ΤΠΕ και το άρθρο 4 της αριθ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξης( Τεχνικές 
προδιαγραφές του προσφερόµενου εξοπλισµού -Πιστοποίηση CE για όλα τα είδη) 
– Υπάρχει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα προσφερόµενα είδη της 
προµήθειας θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα και όχι ανακατασκευασµένα µε εξαρτήµατα 
προερχόµενα από δεύτερη επεξεργασία 
-Υπάρχει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόµενος, εφόσον 
κατακυρωθεί η προµήθεια σε αυτόν, θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του 
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συστήµατος διάρκειας δύο (2)ετών τουλάχιστον και παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 
πέντε (5) έτη από την παραλαβή τους) 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

α) Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας( Αποσφράγιση Υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά») ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ »σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον 
Προµηθευτή «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» ο οποίος κατέθεσε 
προσφορά, και του οποίου τα δικαιολογητικά και έγγραφα του Υποφάκέλου «Τεχνική 
Προσφορά», παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της αριθ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξης καθώς 
και της υπ΄αριθ 1/2015Μελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε (2) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                               ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  για την 
«Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» β) Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας( Αποσφράγιση Υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά»)σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» ο 
οποίος κατέθεσε προσφορά, και του οποίου τα δικαιολογητικά και έγγραφα του Υποφάκέλου 
«Τεχνική Προσφορά», παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της αριθ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξης 
καθώς και της υπ΄αριθ 1/2015Μελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Όπως είπαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε 
άλλες συνθήκες εµείς δεν θα είµαστε αντίθετοι στο να ψηφίσουµε ένα µέτρο που βοηθάει και στην 
εξοικονόµηση από πλευράς ∆ήµου αλλά και να  διευκολύνει τους εργαζόµενους στην επικοινωνία και 
γενικότερα στον προγραµµατισµό τους, όµως ο χρόνος που γίνεται και η τοποθέτηση της ∆ηµοτικής 
Αρχής σε σχέση µε τους εργαζόµενους  και την θέση που παίρνει στα διάφορα προβλήµατα που 
προκύπτουν όπως µε τα επιδόµατα κ.λ.π , µε την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη προσωπικού 
εµείς πιστεύουµε ότι προσπαθεί να εντατικοποιήσει  και να ελέγξει την εργασία των εργαζοµένων για  
να καλύψει την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, γι αυτό τον λόγο εµείς είχαµε 
ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα ψηφίσουµε  και σήµερα ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης – Λυκούδης Ιωάννης και  
Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το 4447 /10-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
3) Την  406 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 4447 /10-02-2016  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση 
συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
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2. Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας( Αποσφράγιση Υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά») ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ »σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον 
Προµηθευτή «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» ο οποίος κατέθεσε 
προσφορά, και του οποίου τα δικαιολογητικά και έγγραφα του Υποφάκέλου «Τεχνική 
Προσφορά», παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της αριθ. 49720/28-12-2015 ∆ιακήρυξης καθώς 
και της υπ΄αριθ 1/2015Μελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   42  / 2016                                                                             Α∆Α: 7Υ89ΩΕ5-25Χ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού 
φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου . 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ 
του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών 
∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής µε αρίθ. πρωτ.3821  /3-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αργοστόλι: 03.02.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             Aριθ.Πρωτ.: 3821 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

Σήµερα 03/02/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της µε 
αριθ. πρωτ. 3254/1-2-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Αναπληρωτής 
Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για την κάλυψη 
των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,σύµφωνα µε την αριθ. 2534/25-01-2016 
∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 

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

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως πέντε(5) ενδιαφερόµενοι µε κλειστή προσφορά 
και αναλυτικά οι κάτωθι αναφερόµενοι: 

1]Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Κράλη Ιωάννη µε Α∆Τ: Χ 275469, η 
προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 3788/3-2-2016 

2]Ατσάρου Τζόγια σύζυγος Γεωργίου, µε εκπρόσωπο τον κο Ατσάρο Γεώργιο, η προσφορά 
της οποίας έλαβε αριθ. πρωτ. 3789/3-2-2016 

3]Ρουµελιώτης Αθ. Θεόδωρος µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Ρουµελιώτη Αθανάσιο 
µε Α∆Τ:ΑΒ 581640, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 3791/3-2-2016 

4]Ν.Σιµάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.,η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 3792/3-2-2016, 
5]Τόλης Γεώργιος µε εκπρόσωπο τον κο Τόλη Γεώργιο, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. 

πρωτ. 3793/3-2-2016, 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία των παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων µε τη σειρά που 
εµφανίστηκαν και ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της 
µε αριθ. 2534/25-1-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο GRZ099308 Eγγυητική Επιστολή της ALPHA BANK ποσού 700,00€, 
β) αριθ. 13400/18-12-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου AΘΗΝΩΝ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, πλην των αριθ. 3 & 
15 αναφεροµένων ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, 

ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο Κεφαλονιάς,  

η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς, 

θ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη, 

ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας Ατσάρου Τζόγια σύζυγος Γεωργίου, µε εκπρόσωπο τον κο Ατσάρο Γεώργιο, και αφού 
τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. 2534/25-01-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 21958 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 601,54€, 
β) αριθ. 35842/27-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο Κεφαλονιάς,  
η) Βάσει του άρθρου 7 , παρ. 6, εδάφια 3 & 4, και επί ποινή αποκλεισµού δεν κατέθεσε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρµόδια 
αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς και Υπεύθυνη 
∆ήλωση στην οποία θα δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη , 

θ)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ι)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά, 
3ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 2534/25-1-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 3577008147Εγγυητική Επιστολή της Ε.Τ.Ε.,Υποκ/µα ΙΣΤΙΑΙΑΣ ποσού 602,00€, 
β) αριθ. 7908/28-12-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΕΥΒΟΙΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 

αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς, 
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θ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη, 

ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
4ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας Ν.ΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. 2534/25-
1-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) αριθµ. Νο 21949 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 601,54€ 
β) αριθ. 149576/26-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 

αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς η οποία 
όµως αν και έφερε σφραγίδα της εν λόγω επιχείρησης ήταν ανυπόγραφη και επί ποινή αποκλεισµού 
δεν επέχει τη θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης.  

θ) Επί ποινή αποκλεισµού ,δεν κατέθεσε Υπεύθυνη ∆ήλωση για το εργοστάσιο στο οποίο 
θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη, αλλά έγγραφο ανυπόγραφο και χωρίς σφραγίδα της 
επιχείρησης στο οποίο δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη, και 
το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επέχει τη θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης,  

ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
5ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας Τόλης Γεώργιος και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. 2534/25-1-
2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 7002016294 Εγγυητική Επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ποσού 602,00€, 
β) αριθ. 14327/11-12-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 

αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς, 
θ) Επί ποινή αποκλεισµού στην Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο 

οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη, δεν ανέφερε το εργοστάσιο κατασκευής για όλα τα 
υπό προµήθεια είδη, και ειδικότερα δεν ανέφερε το εργοστάσιο κατασκευής των υπ. αριθ. : 30-31-32-
33-34-35 αναφεροµένων υπό προµήθεια ειδών στον Προϋπολογισµό της Μελέτης. 

Επιπλέον για τα µε αριθ. 56 έως και 62 αναφερόµενα στον Προϋπολογισµό της Μελέτης 
είδη, κατά δήλωσή του και εκ παραδροµής, στην εκτύπωση αντί παύλας µπήκε κόµµα, 

ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α)την µε αριθ. : 27/25-01-2016 απόφαση του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν 
οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και την µε αριθµ. 5/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 53/2015 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
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τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α του 
ΕΚΠΟΤΑ], β)τις διατάξεις του Ν.2286/95, γ)τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, δ)τις παραπάνω 
αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 

Παρουσία όλων των παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων και για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, ανακοίνωσε τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος Τεχνικών 
Προσφορών), της εταιρείας µε την επωνυµία Ατσάρου Τζόγια σύζυγος Γεωργίου, της εταιρείας µε την 
επωνυµία Ν.ΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και της εταιρείας µε την επωνυµία Τόλης Γεώργιος, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία των δύο(2) εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των δύο(2) εταιρειών, 
ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος Τεχνικών 
Προσφορών), προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών , τις οποίες αφού έλεγξε και 
µονόγραψε, βρέθηκαν πλήρεις και σύµφωνες µε την µε αριθ.2534/25-1-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 
Στη συνέχεια και αφού οι εκπρόσωποι των εταιρειών «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» και «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» στην ερώτηση του Προέδρου της ,αν επιθυµούν να αναγνώσουν τις τεχνικές προσφορές 
εκάστης εταιρείας, απάντησαν αρνητικά, η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του 
∆ιαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς», των δύο(2) 
εταιρειών που συνεχίζουν στο ∆ιαγωνισµό ,και αφού τις έλεγξε και τις µονόγραψε, διαπίστωσε ότι: 
Α)στην Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» : 

• στο Έντυπο της Οικονοµικής της Προσφοράς και συγκεκριµένα στο υπ’ αριθ. 55 
είδος(«Κλέµενς Φ25(σειρές)ΤΕΜ» και στην στήλη «Συν.Ποσό(χωρίς ΦΠΑ)» είχε λανθασµένο 
άθροισµα: 31,49€ αντί του ορθού 31,50€. Σηµειώνεται ότι η απαιτούµενη ποσότητα στο εν 
λόγω είδος ήταν δέκα(10) τεµάχια και η προσφερθείσα τιµή ανά τεµάχιο ήταν 3,15€.  

Η διαφορά αυτή επηρεάζει το συνολικό ποσό της προσφοράς της εταιρείας «Β. 
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», και µάλιστα το άθροισµά της, ήτοι αναγράφεται συνολικό ποσό 
προσφοράς 23.672,72€ αντί του ορθού αθροίσµατος 23.672,73€ , 

• στο έντυπο της Οικονοµικής της Προσφοράς υπήρχε προσφερόµενη τιµή ανώτερη της 
ορισθείσας µε την αριθ. 53/2015 Μελέτη, και ειδικότερα στο άρθρο 5 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων αυτής. Συγκεκριµένα: 

στο υπ. αριθ. 6 είδος(«Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 250W τύπου 
αχλάδι Ε40, φωτεινή ροή 14000lm»)η τιµή προσφοράς ήταν 9,83€ αντί της 
ορισθείσας τιµής των 9,00€ του ενδεικτικού προϋπολογισµού,  
στο υπ. αριθ. 17 είδος («Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής)Β22 60W») η τιµή 
προσφοράς ήταν 1,33€ αντί της ορισθείσας τιµής των 1,00€ του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, 
στο υπ. αριθ. 18 είδος («Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής)Ε27 60W») η τιµή 
προσφοράς ήταν 1,04€ αντί της ορισθείσας τιµής των 1,00€ του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, 
στο υπ. αριθ. 30 είδος («Πυκνωτές Φθορίου 20 µf µε καλώδιο») η τιµή προσφοράς 
ήταν 2,77€ αντί της ορισθείσας τιµής των 2,00€ του ενδεικτικού προϋπολογισµού 

Β)στην Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» : 

• στο έντυπο της Οικονοµικής της Προσφοράς και συγκεκριµένα στο υπ. αριθ. 5 είδος 
(«λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 250W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή ροή 13000lm»)είχε 
αναγράψει ποσό 229,00€ αντί του ορθού 229,60€(στήλη Συν. Ποσό χωρίς ΦΠΑ), πλην όµως 
η διαφορά των 0,60€ είχε συµπεριληφθεί στο συνολικό ποσό της προσφοράς της (χωρίς 
ΦΠΑ), 

• στο έντυπο της Οικονοµικής της Προσφοράς και συγκεκριµένα στο υπ. αριθ. 12 
είδος(«Λαµπτήρας HQI 100W (ψυχρό φως) τύπου αχλάδι Ε27, φωτεινή ροή 8000lm»)δεν είχε 
αναγράψει προσφερόµενη τιµή µονάδας(στήλη: ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ) και αριθµ. σύνολο (στήλη: 
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ). Σηµειώνεται όµως ότι τόσο η προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα(χωρίς 
ΦΠΑ) αλλά και η συνολικά προσφερόµενη τιµή (χωρίς ΦΠΑ)για το είδος αυτό είχαν 
συµπεριληφθεί στο συνολικό ύψος της προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ). Ως εκ τούτου συνάγεται ότι η 
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προσφορά του για το υπ’ αριθ. 12 είδος ανέρχεται στα 14,00€ και στο συνολικό 420,00€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την µε αριθ. 2534/25-01-2016 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του 
Πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α 
του ΕΚΠΟΤΑ] 
β)τις µε αριθ. 3788/3-2-2016 & 3791/3-2-2016 προσφορές των εταιρειών µε την επωνυµία 
«Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» και «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» αντιστοίχως , οι οποίες 
προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισµού «Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών», 
γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, 
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
ε) Την µε αριθµ. 5/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
µε αριθµ. 53/2015 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 
στ) Την µε αριθµ. 53/2015 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», που συντάχθηκε από τον υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,κο Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο, 
ζ) Την µε αριθµ. 2639/25-01-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» που δηµοσιεύθηκε σε 
δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
η)τον ανταγωνισµό ο οποίος αναπτύχθηκε 
θ) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για την εύρυθµη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆Ε Αργοστολίου) και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει 
µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

κρίνει ως επουσιώδεις για την συνέχιση του διαγωνισµού τις διαφοροποιήσεις και των δύο(2) 
αποσφραγισθεισών Οικονοµικών Προσφορών, όπως αυτές προαναφέρθηκαν αναλυτικά, των 
εταιρειών «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» & «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» και, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆Ε 
Αργοστολίου), την εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία προσέφερε 
τη µεγαλύτερη έκπτωση 44,91%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 16.617,80,€ και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 20.376,91€, έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» η οποία 
προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 36,01%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 13.321,98 και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 23.672,73€, 
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  για την προµήθεια 
«Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. 
Αργοστολίου .β) την ανάδειξη µειοδότη  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 44,91%επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 16.617,80,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 20.376,91 €. 
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Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει ότι επειδή δεν γίνεται ένας ενιαίος διαγωνισµός για όλη την 
Κεφαλονιά αλλά είναι  µόνο για την προµήθεια λαµπτήρων στο Αργοστόλι και στις υπόλοιπες 
∆ηµοτικές Ενότητες οι προµήθειες θα γίνουν µε  απευθείας αναθέσεις , καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Μετά από τέσσερα χρόνια και µετά από πιέσεις της 
Λαϊκής Συσπείρωσης η ∆ηµοτική Αρχή υποτίθεται ότι  κάνει ένα διαγωνισµό και λέµε το «υποτίθεται» 
γιατί θα δούµε  παρακάτω και  από τα Πρακτικά των διαγωνισµών , αυτό που  έχουµε πει , ότι έναν  
διαγωνισµό δεν τον διαµορφώνουν οι λέξεις αλλά τον διαµορφώνει και τον στηρίζει η πραγµατικότητα 
της µελέτης εάν δηλαδή τα δεδοµένα της ανταποκρίνονται για να µπορέσουν να δοθούν προσφορές ,  
βλέπουµε ότι οι µελέτες είναι διαµορφωµένες έτσι  ώστε να δηµιουργούνται δύο άγονοι διαγωνισµοί 
και να πηγαίνουµε σε απευθείας ανάθεση αυτό είναι το πρώτο , δεύτερον η µελέτη αναφέρεται µόνο 
για την προµήθεια λαµπτήρων στο Αργοστόλι και στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες θα γίνουν µε  
απευθείας αναθέσεις και τρίτον  οι προδιαγραφές  των υλικών της µελέτης και η Τεχνική Έκθεση είναι 
ελλιπείς ,για όλα αυτά ,  εµείς καταψηφίζουµε. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος διευκρινίζοντας  αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν ο  εν λόγω διαγωνισµός 
για την συγκεκριµένη προµήθεια  είναι ο τρίτος κατά σειρά εφόσον ο πρώτος  έγινε το 2014 και ο 
δεύτερος πέρσι .  
∆εύτερον, σύµφωνα µε την κείµενη  νοµοθεσία όταν και οι δύο διαγωνισµοί (τακτικός και 
επαναληπτικός ) προβούν άγονοι  και  προκειµένου να  συνεχίσεις µε την  απευθείας ανάθεση δεν 
διαφοροποιείσαι από την µελέτη αλλά την εφαρµόζεις και εάν η µελέτη είναι λάθος και δεν προκύψει 
ενδιαφερόµενος τότε τροποποιείς την µελέτη και προκηρύσσεις νέο διαγωνισµό ,διαδικασία  που  ήδη 
έχουµε ακολουθήσει και για την προµήθεια του καλαθοφόρου οχήµατος . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης και 
Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το 3821 /3-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
3) Την  14 /22-01-2016  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 3821 /3-02-2016  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού   για την προµήθεια «Λαµπτήρων και  
λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου . 

2.Ανακηρύτει µειοδότη του διαγωνισµού για την  προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού 
φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου  την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 44,91% ( σαράντα 
τέσσερα και ενενήντα ένα τοις εκατό) επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 16.617,80 € και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 20.376,91 €. 

 3. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου- Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας του Τµήµατος   ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού , η ανάδοχος  εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα 
(10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   43 / 2016                                                                           Α∆Α: ΩΟΧ8ΩΕ5-Φ∆Β     
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 6 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ 
του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 4511/11-02-2016 
διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει το µε αρίθ. πρωτ. 4432  /10-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
Σήµερα 10.02.2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 4168/2016 
Πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 
1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Αναπληρωτής 
Πρόεδρος Πρόεδρος). 
 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:30 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει 
πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή 
προσφορά  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
α)την αριθ. 3/2015 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», 
β)την αριθ. 2/2016 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη, 
γ)την αριθ. 12/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 
δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», 
δ)την µε αριθ. πρωτ.3165/29-01-2016 ∆ιακήρυξη(άρθρο 3 : Χρόνος και Τόπος ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού- για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», 
ε)την αριθ. 3202/29-1-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Να επαναληφθεί ο ∆ιαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016» µε τον αυτό τρόπο, στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη 17/02/2016 σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 της αριθ. 3165/29-01-2016 ∆ιακήρυξης. 
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
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1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως  έχει του παραπάνω  Πρακτικού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» και την κήρυξη του ως ΑΓΟΝΟ β) 
Την επανάληψη του   ∆ιαγωνισµού µε τον αυτό τρόπο, στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη 
17/02/2016 σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αριθ. 3165/29-01-2016 ∆ιακήρυξης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης - 
Ανουσάκης Νικόλαος – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 2/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης –καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
 Το 4432 /10-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
3) Την  12 /22-01-2016  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την έγκριση ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ. 4432 /10-02-2016  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού   για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον δηµόσιο  πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό    για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
3.Την επανάληψη του  ∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016» µε τον αυτό τρόπο, στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη 17/02/2016 σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 της αριθ. 3165/29-01-2016 ∆ιακήρυξης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    44   / 2016                                                                                   Α∆Α: 6ΚΖΣΩΕ5-ΓΑ1 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και 
Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου . 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη  το  7 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά 
Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την 
από 27-01-2016 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη    που έχει ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ: έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγων Εντάλµατος 
Προπληρωµής≫ 
Ζητείται: 
η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 321/2015 –ποσού 250,00 €) της Υπαλλήλου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κας Γασ̟παρινάτου Μαρίνας που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 50/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κάλυψη αναγκών ΚΕΠ . ∆ Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(µεγαρόσηµα, παράβολα, κ.λ.̟.) 
Συνηµµένα: α) Φωτ/φο Γραµµατίων Είσπραξης επιστροφής χρηµάτων (681,682/29- 
12-2015) α̟πό Γασ̟παρινάτου Μαρίνα 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

µαγνητοσκοπηµένα πρακτικά : 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης - 
Ανουσάκης Νικόλαος – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  50/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα φωτ/φα των Γραµµατίων Είσπραξης επιστροφής χρηµάτων (681,682/29-12-2015) που κατέθεσε η κ. 
Μαρίνα Γασπαρινάτου     για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 321  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    250,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.  Μαρίνα Γασπαρινάτου          µαζί µε τα σχετικά 
γραµµάτια είσπραξης τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ.  Γασπαρινάτου Μαρίνα      από  υπόλογο του ποσού των 250 ,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου.»  σύµφωνα µε την   
50/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    45   / 2016                                                                                   Α∆Α: ΩΟΣΧΩΕ5-7Ρ1   
 ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και 
Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ ∆.Ε Παλλικής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη  το  8 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά 
Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ ∆.Ε Παλλικής.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την 
από 27-01-2016 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη    που έχει ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ: έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγων Εντάλµατος 
Προπληρωµής≫ 
Ζητείται:    η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 320/2015-ποσού 600,00€ ) της Υπαλλήλου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κ.  Κονταρίνη Ελένης που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 49/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής για την κάλυψη αναγκών ΚΕΠ .∆. Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ(µεγαρόσηµα, παράβολα, κ.λ.̟.), και 
Συνηµµένα:  
Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης επιστροφής χρηµάτων (711/30-12-2015) από Κονταρίνη Ελένη 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

µαγνητοσκοπηµένα πρακτικά :  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης - 
Ανουσάκης Νικόλαος – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  49/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τοφωτ/φο του Γραµµατίου  Είσπραξης επιστροφής χρηµάτων (711/30-12-2015) που κατέθεσε η κ. Ελένης 
Κονταρίνη   για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 320  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    600,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. Ελένης Κονταρίνη           µαζί µε το σχετικό γραµµάτιο 
είσπραξης το οποίο επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ.  Ελένη Κονταρίνη      από  υπόλογο του ποσού των 600,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για  
την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ της ∆.Ε Παλλικής»  σύµφωνα µε την   
49/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   46   / 2016                                                                            Α∆Α: Ω327ΩΕ5-ΒΥΩ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   δίνει  τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  9ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
έκθεση

ς 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ 
ΥΠΟΛΟΙΠ

Ο 

254 
29/01/201

6 
200.000,0

0 

Αντίτιμο ηλεκτρικού 

ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων 

χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 20.6211 0,00 

255 
29/01/201

6 
600.000,0

0 

Αντίτιμο ηλεκτρικού 

ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων 

χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 70.6211 60.000,00 

256 
29/01/201

6 1.000,00 
Προμήθεια εγγυητικών 

επιστολών 00.6312.02 0,00 

257 
29/01/201

6 7.000,00 Φόροι τόκων 00.6311 0,00 

258 
01/02/201

6 964,16 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΟΔΑ ΣΤΟ ΙΚΑ 15η 

δόση & 16η δόση - ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ:337/08-05-2015 00.8231.01 737.108,86 

259 
02/02/201

6 7.000,00 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 00.8231.07 0,00 

260 
03/02/201

6 64.654,95 

Αναβάθμιση φωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων 

Αργοστολίου για την 

εξοικονόμιση ενέργειες 30.7336.91 0,00 

261 
08/02/201

6 178,35 

Δημοσίευση 

προκυρήξεων[ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟ

Σ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ] 10.6462 2.014,15 

262 11/2/2016 4.981,50 Συντήρηση αγροτικής 

Οδοποίας Δ.Ε. Σάμης 30.7333.08 14.098,50 

263 11/2/2016 4.920,00 Συντήρηση αγροτικής 

Οδοποίας Δ.Ε. Σάμης 30.7338.08 14.098,50 

265 11/2/2016 5.000,00 Συντήρηση - ανακαίνηση 

σπηλαίων Δρογκαράτης - 

Μελισάνης  70.6261.04 5.000,00 

266 11/2/2016 521,77 Λοιπές προμήθειες ειδών 

γραφείου 10. 6614 2.478,23 

267 11/2/2016 1.845,00 Λοιπές συνδρομές 00.6453.01 1.155,00 
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268 11/2/2016 
1.008,60 Προμήθεια βιβλίων, 

σφραγίδων, κλπ. 10. 6611 911,40 

269 11/2/2016 

1.000,00 προμήθεια ειδών σίτισης και 

στέγασης πληγέντων 

(Πολιτική Προστασία) 70. 6692 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 256-259 και 267/2016.  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αφού επισηµαίνει ότι καλό θα ήταν οι εισηγήσεις επί των οικονοµικών 
θεµάτων να αποστέλλονται στους συµβούλους τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα της 
συνεδρίασης για να προλαβαίνουν  να ενηµερωθούν , δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης- Ιωάννης Λυκούδης και 
Ανουσάκης Νικόλαος.  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   47   / 2016                                                                         Α∆Α: 6Φ0ΩΩΕ5-ΨΨΗ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  Ειδών Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, 
Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  
(∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 10 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την 
προµήθεια Ειδών Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  10-02-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των Οικονµικών  
 Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                        
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ ( ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                         257.915,10 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α.23% & 13% :                           43.781,11 ΕΥΡΩ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:                        301.696,21ΕΥΡΩ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 0000/00-00-2016 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ 

        
                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
                                                         Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

2. Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

3. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων».  

4. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
5. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
6. Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου 
άρθρου.  

7. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».  

8. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

9. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

10. Του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.  

11. Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").  

12. Του Π.∆. 410/94 «Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 203/1998 και 79/2007.  

13. Των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).  
14. Των Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) 

και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανοµική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. 
ΟΙΚ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονοµική διάταξη-Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών). 

15. Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 
16. Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.  
17. Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).  
18. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε µε τον 

Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και µε την οποία ανατίθεται στους δήµους η ανάδειξη 
χορηγητών, για την προµήθεια τροφίµων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς 
αυτών.  

19. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 
335).  
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20. Του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α).  

21. Του Ν. 2690/99 
22. Την υπ΄ αριθ. 01/2016 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  για την 

προµήθεια  των εν λόγω ειδών για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε τον ∆ιακριτικό τίτλο  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ & Ο.Κ.ΑΠ.  

23. Την υπ΄ αριθ. 60/2015 (Α∆Α: 76ΞΞ469ΙΗΨ-ΝΡ6) Απόφαση του ∆.Σ. του  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

24. Την υπ΄ αριθ. 01/2016 (Α∆Α: 94ΘΣΟΚΟΙ-ΒΘΥ) Απόφαση του ∆.Σ. του  ΟΚΑΠ, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 

25. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
για την εκτέλεση της προµήθειας:  
α) από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, και  τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) 1ο  «16REQ003666461» για τα είδη Παντοπωλείου , (Α∆ΑΜ)2ο «16REQ00666665» για τα είδη 
οπωροπωλείου, (Α∆ΑΜ) 3ο «16REQ003667259» για τα είδη Κρεοπωλείου και (Α∆ΑΜ)4ο 

«16REQ003666848» για τα είδη Αρτοποιίας, 
β) από τον Ο.Κ.Α.Π. και  τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο  
«16REQ003784429» για τα είδη Παντοπωλείου ,(Α∆ΑΜ)2ο «16REQ003785389» για τα είδη 
οπωροπωλείου, (Α∆ΑΜ) 3ο «16REQ003784662» για τα είδη Κρεοπωλείου και (Α∆ΑΜ)4ο 
«16REQ003785496»  για τα είδη Αρτοποιίας 

26. Την αριθ. 32/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 01/2016 ενοποιηµένης µελέτης, και  καθορισµός  του τρόπου εκτέλεσης  της  
ανωτέρω προµήθειας.   

27. Την αριθ. __/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, και τις αριθµ.:  
α)60/2015(Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου µε την οποία διατέθηκαν οι απαιτούµενες 
πιστώσεις του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου για το οικονοµικό έτος 2016 και καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως έγκριση των Πρωτογενών Αιτηµάτων 
λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) «16REQ003676247» 
β) 01/2016(Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Κ.Α.Π. µε την οποία διατέθηκαν οι απαιτούµενες πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου για το οικονοµικό έτος 2016 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως έγκριση των Πρωτογενών Αιτηµάτων λαµβάνοντας Αριθµό 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου : (Α∆ΑΜ) «16REQ003784535» για τα είδη παντοπωλείου, (Α∆ΑΜ) 
«16REQ003784706») «16REQ003785425» για τα είδη οπωροπωλείου, (Α∆ΑΜ) «16REQ003784706» για τα 
είδη Κρεοπωλείου  και (Α∆ΑΜ)4ο «16REQ003785523»  για τα είδη Αρτοποιίας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την 
προµήθεια  ειδών  Ειδών Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 και για  χρονικό διάστηµα  ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης για 
την κάλυψη των αναγκών των Νοµικών  Προσώπων του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε τον τίτλο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και 
Ο.Κ.Α.Π. ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: 
 
Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
        Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  για 

παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 20 της παρούσης εκτός 
του ΦΠΑ. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 
ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε 
σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  

4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 
                                                          ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Τα προς προµήθεια είδη έχουν χωρισθεί, σε τέσσερα τµήµατα  
1ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον ΟΚΑΠ   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 15000000-8 
2Ο ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον ΟΚΑΠ   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 15842400-6 
3Ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον ΟΚΑΠ   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 15110000-2 
4ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον ΟΚΑΠ   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 15612500-6 
 Για το Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε τον διακριτικό τίτλο Ο.Κ.Α.Π.  η προβλεπόµενη 
δαπάνη θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους  2016, για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και ειδικότερα: 
 1) Κ.Α. 15.6481.01  όπου προβλέπεται πίστωση 30.000,00 ευρώ για Προµήθεια τροφίµων για Λειτουργία Παιδικών 
Σταθµών (είδη Παντοπωλείου)  και έχει αναληφθεί και  διατεθεί  αρχική πίστωση 30.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ 
αριθµ. 01/2016 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου (Α∆Α: 94ΘΣΟΚΟΙ-ΒΘΥ) για την εν λόγω δαπάνη η 
οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την υπ’ αριθ. 52/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ αριθµ. «16REQ003784429» πρωτογενές αίτηµα , 
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί από πιστώσεις  του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017 και διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 

2) στον Κ.Α. 15.6481.02 όπου προβλέπεται πίστωση 25.000,00 ευρώ Προµήθεια τροφίµων για Λειτουργία 
Παιδικών Σταθµών(είδη Κρεοπωλείου)  και έχει αναληφθεί και διατεθεί  αρχική πίστωση 25.000,00 ευρώ, βάσει 
της υπ’ αριθµ. 01/2016 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου (Α∆Α: 94ΘΣΟΚΟΙ-ΒΘΥ) για την εν λόγω 
δαπάνη η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 53/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ αριθµ, «16REQ003784662» πρωτογενές αίτηµα .,  
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί από πιστώσεις  του Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017 και διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
 
3) στον Κ.Α. 15.6481.03 του οποίου προβλέπεται πίστωση 18.000,00 ευρώ Προµήθεια τροφίµων για Λειτουργία 
Παιδικών Σταθµών(είδη Οπωροπωλείου)  και έχει διατεθεί  αρχική πίστωση 18.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ 
αριθµ. 01/2016 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου (Α∆Α: 94ΘΣΟΚΟΙ-ΒΘΥ) για την εν λόγω δαπάνη η 
οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 54/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ αριθµ, «16REQ003785389» πρωτογενές αίτηµα 
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί από πιστώσεις  του Προϋπολογισµού  οικονοµικού 
έτους 2017 και  διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
 
4) στον Κ.Α. 15.6481.04 του οποίου προβλέπεται πίστωση 12.000,00 ευρώ Προµήθεια τροφίµων για Λειτουργία 
Παιδικών Σταθµών(είδη Αρτοποιείου)  και έχει διατεθεί  αρχική πίστωση 12.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθµ. 
01/2016 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου (Α∆Α: 94ΘΣΟΚΟΙ-ΒΘΥ) για την εν λόγω δαπάνη η οποία 
έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 55/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ αριθµ, «16REQ003785496πρωτογενές αίτηµα. 
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί από πιστώσεις  του Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017 και διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
  
Για το Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε τον διακριτικό τίτλο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  η 
προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους  2016 και οικονοµικού έτους 
2017,και  για το χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης και ειδικότερα: 
1)απαιτείται το ποσό των 87.503,81€ για την Προµήθεια Ειδών Παντοπωλείου και στον Κ.Α. 10.6654.01 έχει 
προβλεφθεί αρχική  πίστωση 65.000,00€,  βάσει της υπ’ αριθµ. 60/2015 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού 
Προσώπου (Α∆Α: 76ΞΞ469ΙΗΨ-ΝΡ6) για την εν λόγω δαπάνη η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 
23/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει 
κατατεθεί το υπ’ αριθµ, «16REQ003666461» πρωτογενές αίτηµα, 
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017 και διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
 
2) το ποσό των 34.967,70€ για την Προµήθεια Ειδών Οπωροπωλείου στον Κ.Α. 10.6654.02 και αρχική 
υπάρχουσα πίστωση 45.000,00€ βάσει της υπ’ αριθµ. 60/2015 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
(Α∆Α: 76ΞΞ469ΙΗΨ-ΝΡ6) για την εν λόγω δαπάνη η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 24/2016 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ 
αριθµ, «16REQ00666665»πρωτογενές αίτηµα 
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3) το ποσό των 31.105,00€ για την Προµήθεια Ειδών Κρεοπωλείου στον Κ.Α. 10.6654.04 και µε αρχική 
υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ βάσει της υπ’ αριθµ. 60/2015 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
(Α∆Α: 76ΞΞ469ΙΗΨ-ΝΡ6) για την εν λόγω δαπάνη η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 26/2016 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ 
αριθµ, «16REQ003667259»πρωτογενές αίτηµα, 
 
4) απαιτείται το ποσό των 22.849,50€ για την Προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου στον Κ.Α. 10.6654.03 και µε αρχική 
υπάρχουσα πίστωση 15.000,00€ βάσει της υπ’ αριθµ.60/2015 Απόφασης του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 
(Α∆Α: 76ΞΞ469ΙΗΨ-ΝΡ6) για την εν λόγω δαπάνη η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί µε την  αριθ. 25/2016 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Π∆ 113/10 και για το οποίο έχει κατατεθεί το υπ’ 
αρίθµ, «16REQ003666848πρωτογενές αίτηµα. 
Η υπολειπόµενη απαιτούµενη πίστωση θα διατεθεί κατόπιν τροποποίησης του Προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους  2017 και διάθεσης της από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 

                                        ΑΡΘΡΟ 2Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα 
από προθεσµία(άρθρο 10, παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ) όχι µικρότερης των πενήντα δύο (52) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή 
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς και στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ύστερα και από την δηµοσίευση στο στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στον Τοπικό και Αθηναϊκό 
Τύπο.  
                                            ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
H 1/2016  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
Η προσφορά του αναδόχου  
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο.Τ.Α. 
      Α.Φ.Μ. 997627133 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
      ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2671360153/60156 – 2671022933  
      ΦΑΞ: 2671022572 
      e-mail  prom@kefallonia.gov.gr 
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

4.2.1 Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο ∆ήµου Κεφαλονιάς, Α.Φ.Μ. 090022770, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ Τ.Κ. ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  , 

4.2.2 Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Α.Π. ∆ήµου Κεφαλονιάς», ΑΦΜ 9976277605, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Λεωφόρος  
Βεργωτή  131 Αργοστόλι, 

        
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
22/02/2016 

22/02/2016 07/04/2016, ώρα 14:00µ.µ. 

  
HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 
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Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως 

16/02/2016 22/02/2016 22/02/2016,  

 
       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. 
        Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 
           
                          ΑΡΘΡΟ 5Ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί  
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλλουν προσφορά.  
 
Για την προµήθεια των αναφεροµένων ειδών θα αναδειχθούν επιµέρους µειοδότες για κάθε έναν από τους 
ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προµήθειας :  
 
Α. Για τοΝ.Π.∆.∆. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο   
Β. Για το Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Α.Π. 
 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά  είτε για το σύνολο είτε κατά τµήµα(άρθρο) 
των  υπό προµήθεια ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην 1/2016 µελέτη που συνέταξε η ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  του ∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών 
κάθε τµήµατος και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε τµήµατος ή για µέρος της προκηρυχθείσας 
ποσότητας εκάστου είδους του τµήµατος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και ο ΟΚΑΠ δεν διαθέτουν αποθήκη για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση 
(αλλοίωση ευπάθων προϊόντων)  των υπό προµήθεια ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται στην τµηµατική παράδοση 
των ειδών:  
α)στον χώρο του Ξενώνα της Μονής του Αγίου Ανδρέα(ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ της ∆Ε Λειβαθούς του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς)όπου και φιλοξενείται το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, 
β)στους Παιδικούς Σταθµούς(∆Ε Αργοστολίου - ∆Ε Παλλικής - ∆Ε Σάµης και ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) του ΟΚΑΠ  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
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• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας  (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 
από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 
αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση στην ελληνική, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρµόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του 

5.2 Συµπληρωµατικές πληροφορίες- διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού    
   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 

σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 3 παρ. 9 της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ  τ. Β 185/1993).  

   Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007). 

   Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 
ηµέρες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

   Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο διαδικτυακό τόπο του   διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

   Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονταιι µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο.   

 
                                ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και 
το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
6.1  Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος 

των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
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3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι  ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 
1/2015 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι 
αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 

1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα:  
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.   

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε 

την επαγγελµατική διαγωγή του.  
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 

ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 
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- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

9. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, σε 
συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων 
του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

10. α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, 
και θα δηλώνεται η χώρα προέλευσής τους(κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.) και 
θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη  θα πρέπει να 
είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ 
καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα παντοπωλεία. Σε όλες τις συσκευασίες θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 

 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
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Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό Ν.Π.  
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν 
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο 
η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται 
� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά 
το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
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Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης 
της επιχείρησης 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
 
   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
   Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
   Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της 
ΚΕ∆ΗΚΕ στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
   ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
   Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
- Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2 (δυο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού 

της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  για το σύνολο της προµήθειας που 
προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο και αναλυτικότερα το ποσό εγγυητικής επιστολής για το εκάστοτε 
τµήµα διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 
Τµήµα 1ο, (αφορά τα είδη 
Παντοπωλείου για το 
∆.Γ.Α. & τον Ο.Κ.Α.Π.)- 

106.181,40 
2.123,62  

Τµήµα 2ο (αφορά τα είδη 
Οπωροπωλείου για το 
∆.Γ.Α.  & τον Ο.Κ.Α.Π. ) 

56.813,85 
1.136,28 

 

Τµήµα 3ο (αφορά τα είδη 
Κρεοπωλείου για το 
∆.Γ.Α.  & τον Ο.Κ.Α.Π. ) 

61.382,22 
1.227,64 

Τµήµα 4ο (αφορά τα είδη 
Αρτοποϊίας για το ∆.Γ.Α.  
& τον Ο.Κ.Α.Π. ) 

33.537,62 
670,76 

Σύνολο 5.158,30 
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       Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα υπολογίζεται είτε επί των τµηµάτων   για τα οποία 
υποβάλλεται η προσφορά είτε για το σύνολο αυτών.  

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  

- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆.Γ.Α. ,και τον ΟΚΑΠ αντίστοιχα τον 
αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος 
υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.   
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε  επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας της προµήθειας µε τον κάθε 
φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 
11389/93) 
                             ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 
60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα 
 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής » 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται η εγγυητική συµµετοχής, και όλα 
τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά  της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών    , πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
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8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Α. Για τα υπό προµήθεια είδη: 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Οι τιµές αναφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της  
υπ΄αριθ. 01/2016 µελέτης της οικονοµικής υπηρεσίας. 
Ο συµµετέχων έχει προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη διακήρυξη). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών 
προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µονάδος, που προσφέρουν για έκαστο είδος. 
 Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη) 5% για το υπό προµήθεια είδος βούτυρο 250 γρ. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 1,00 - (1,00 x 0,05)=0,950 
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, 
έχουν αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του , επί ποινή απορρίψεως,ψηφιακά 
υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς  της µελέτης, σε µορφή pdf. 
Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά είδος, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 
Μειοδότης θα αναδεικνύεται  ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών κάθε τµήµατος 
(άρθρου). Οι προσφορές υποβάλλονται  κατά τµήµα  άρθρο(οµάδες προϊόντων). Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµτα-άρθρα. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.3 Τρόπος πληρωµής 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων και την τιµολόγηση αυτών.  
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.   
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου ή του Ο.Κ.Α.Π., στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος 
των οικείων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2016 και 2017. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή 
υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου, εντός τριών  (3) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
 
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων  που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
8.5 Επισηµάνσεις 
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• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 
την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα 
παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν είτε για το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται 

στα 4 άρθρα της µελέτης είτε στο σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται σε κάθε ένα από  τα 
άρθρα της παρούσης µελέτης 

• Απαγορεύεται   στον ανάδοχο να εκχωρήσει  µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης  χωρίς 
την έγκριση κατά περίπτωση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου ή του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Κ.Α.Π. .  
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση κατά περίπτωση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Κ.Α.Π.   εφόσον ο τρίτος  στον οποίον γίνεται η 
εκχώρηση  έχει τα προσόντα  που εγγυώνται  κατά την κρίση της την  καλή εκτέλεση της προµήθειας.  

            Έναντι του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου ή του Ο.Κ.Α.Π.  ο ανάδοχος παραµένει  πάντοτε εξ  ολοκλήρου  
υπεύθυνος   
             µαζί µε αυτόν που τον αντικατέστησε.  

Κατ΄εξαίρεση µπορεί  µε απόφαση κατά περίπτωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Κ.Α.Π.    να απαλλαγεί  της ευθύνης του ο ανάδοχος  
, ύστερα από αίτηση του  , εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια  η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα  ανίκανο να  εκπληρώσει  τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

      Μαζί µε την αίτηση  του αναδόχου υποβάλλεται  και δήλωση αποδοχής  εκ µέρους του τρίτου    
      προς τον οποίον γίνεται η  Εκχώρηση.  

Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο  ανάδοχο , ο οποίος  αναλαµβάνει και 
όλες τις ευθύνες  από τη σύµβαση υποχρεούµενος να καταθέσει  τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

 
                                    ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 13/04/2016 και ώρα 14:00 µ.µ.., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων 
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής », οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
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διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη 
της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
                            ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη 
προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.01/2016 µελέτης 

που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης.  
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς , καθώς και 

τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.01/2016 µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας  
διακήρυξης. 

• Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο 
των υπό προµήθεια ειδών ή κατά άρθρο, η επιτροπή του διαγωνισµού διενεργεί κλήρωση µεταξύ αυτών που 
είχαν ισότιµες προσφορές, παρουσία αυτών. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα 
περί κατακύρωσης ή µη. 

                                        ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 
οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η 
σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   
 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές.  
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Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
 
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
 
12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
                                    ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε  επί τοις εκατό (5%) επί του 
καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα µη συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ.  
 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο 
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 
 
α) Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο   
β) Τον Ο.Κ.Α.Π. 
   Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά 
του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.. 
   Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
          
               ΑΡΘΡΟ 15 ο:  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) 
15.1 Η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον Ο.Κ.Α.Π. 
15.2 Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν λόγω 
Σύµβασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται µε Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι τρεις (3) µήνες 
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ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της 
ποσότητας ή του χρηµατικού ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
 
15.3 Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση και απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 
15.4 Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και ο Ο.Κ.Α.Π. έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν   ή να µειώσουν  την ποσότητα  των 
προσφεροµένων ειδών  κατά περίπτωση και σε ποσοστό εως  10% µε την ίδια   τιµή που θα πετύχουν  κατά τη 
δηµοπρασία και πάντως όχι πέραν από τη συνολική αξία του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄αριθ 01/2016 
µελέτης. 
                                                ΑΡΘΡΟ 16Ο  – ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Οι  ποσότητες που αναφέρονται  κατά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι αυτές  που απαιτούνται για την 
κάλυψη των αναγκών  του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου και του Ο.Κ.Α.Π.  σύµφωνα µε τη λειτουργία των   
προηγουµένων ετών.  
     Ο Υπεύθυνος  φορέας  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και  Ο.Κ.Α.Π.  δύναται µερικά από τα αναγραφόµενα είδη  να µη 
τα ζητήσει καθόλου  και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συµφωνηµένες ποσότητες.  
     Η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει  όποια από τα είδη είναι  κάθε φορά αναγκαία για την κάλυψη των 
αναγκών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου και του Ο.Κ.Α.Π.και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.  

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
17.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
17.2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον κατά 
την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεν παραδίδει προσηκόντως  τις ποσότητες που του ζητούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 01/2016 µελέτης. 
17.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
17.4 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
          Για    την εξασφάλιση της ποιότητας  των ειδών καθ΄όλη τη διάρκεια  της προµήθειας, ο φορέας  ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο και ο Ο.Κ.Α.Π.έχει  το δικαίωµα να  αποστέλλει δείγµατα  των  ειδών της προµήθειας  για έλεγχο  στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
        Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί ακαταλληλότητα  των ειδών ο προµηθευτής  πρέπει να τα 
αντικαταστήσει µέσα σε τακτή προθεσµία  που θα του δώσει ο υπεύθυνος φορέας  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και ο 
Ο.Κ.Α.Π.  και οφείλει να παραλάβει  το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσαρες ώρες.  
      Η δαπάνη των οποιονδήποτε ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή 
                        ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 Π∆ 60/2007 
 
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 
60/2007 
                        ΑΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα αρχή , σταδιακά κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου 
παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Κρατήσεις-Φόροι: 
Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για όλα τα υπό προµήθεια είδη 
επιβαρύνει τον προµηθευτή.   
Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα 
αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
 Ο προµηθευτής  υπόκειται  σε όλους τους , βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους ,  τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα  διενέργειας της δηµοπρασίας ( π.χ. παρακράτηση φόρου 4% , επί της καθαρής αξίας 
της προµήθειας)  
       Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και τον Ο.Κ.Α.Π. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ,στην εφηµερίδα της Ε.Ε., στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα στη διεύθυνση:  www.kefallonia.gov.gr 
Επίσης περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΠΙΛΥΣΗ   ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της 
ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
Επίσης για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια 
Κεφαλληνίας. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς:         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ     
 
                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικά Στοιχεία  
                               Με την  παρούσα προβλέπεται η προµήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και κατεψυγµένων ειδών  για την κάλυψη των αναγκών  σίτησις των νηπίων που 
φιλοξενούνται της ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και για την σίτιση των ατόµων που 
φιλοξενούνται στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Κεφαλλονιάς 
   Τα της προµήθεια  είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. 
   Τα της προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους του Ευρωπαϊκούς κανονισµούς , την Ελληνική Νοµοθεσία , της 
σχετικές διατάξεις , τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 
προέρχονται από νοµίµως λειτουργούνται εργοστάσια και επιχειρήσεις.  
    Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ή το κάθε νοµικό πρόσωπο ,  έχει το δικαίωµα να ζητήσει  οποιοδήποτε έγγραφο , 
πιστοποιητικό ή στοιχεία της απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών , της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων του Κώδικα τροφίµων και ποτών  και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού 
οποιοαδήποτε  χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης  της σύµβασης και όσες φορές το κρίνει απαραίτητο.  

Α.   ΕΙ∆Η   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1. Τεχνική  περιγραφή ανά οµάδα και είδος  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η 
Α. Γαλακτοκοµικά  

Τυρί φέτα  

    Το τυρί φέτα θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τον Κώδικα τροφίµων και ποτών.  

      Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες  ενδείξεις: 

- Φέτα  
- Τυρί  
- Επωνυµία και έδρα παραγωγού – συσκευαστηρίου  
- Βάρος περιεχοµένου  
- Ηµεροµηνία παραγωγής    

Γάλα  εβαπορέ  

     Θα  είναι λευκό αγελαδινό , συµπυκνωµένο , παστεριωµένο του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά θα είναι  
τουλάχιστον  7,5 % και κατά προτίµηση εγχώριας παρασκευής σε µεταλλική συσκευασία των 410 γρ. 
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Το προσφερόµενο είδος πρέπει να είναι σύµφωνο µε του όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες   
υγειονοµικές   και   αγορανοµικές   διατάξεις καθώς και τα µικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.∆. 49/1989 και 
56/95. Οι εγκαταστάσεις των µονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθµό έγκρισης. 

     Γιαούρτι 

    Το γιαούρτι θα είναι  άριστης ποιότητας από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο κατάλληλα σε σφραγισµένο 
πλαστικό κεσεδάκι , αναγραφόµενη  εξωτερικά της συσκευασίας την  προέλευση και ηµεροµηνία λήξης.  

        Όλα τα  είδη  γαλακτοκοµίας  πρέπει  να  έχουν  ήπια  γεύση,  να  έχουν  υποστεί  πλήρη και  επιτυχή  ωρίµανση,  να  
είναι  απαλλαγµένα από αντικανονικές  οσµές  και να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,να φέρουν δε 
οπωσδήποτε ηµεροµηνία  παραγωγής.  

 Τα  τυροκοµεία  πρέπει  να  πληρούν  τις  προϋποθέσεις του Π.∆. 56/95, να φέρουν αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης 
(κωδικό αριθµό Ε.Ε.).   Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

Τα χορηγούµενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κ.Τ.Π.  ήτοι  
τύπος,  κατηγορία  τυριού,  είδος  γάλακτος από  το  οποίο   παρασκευάστηκε,  ελάχιστο   ποσοστό   λίπους  
(υπολογισµένο σε    ξερή     ουσία),     µέγιστο     ποσοστό     υγρασίας,     ηµεροµηνία παραγωγής και ελάχιστης 
διατηρησηµότητας, κωδικό µονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γενικά τα είδη γαλακτοκοµίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΑΥΓΑ 
Τα προµηθευόµενα αυγά να είναι Α’ κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 

 Τα  αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπηµένα Α΄ κατηγορίας  µε  τις  απαραίτητες  σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων 
και να έχουν µεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο 
συσκευασίας, µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία ενδείξεις: 

όνοµα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που µεριµνά την συσκευασία 

 διακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου 
 κατηγορία αυγού Α΄ 
 κατηγορία βάρους 
 αριθµός αυγών 

 ηµεροµηνία ελάχιστης δραστηριότητας 
Οι εγκαταστάσεις των µονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθµό έγκρισης. 

    ΟΣΠΡΙΑ  

     Τα όσπρια  θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης , φετινής σοδιάς , ώριµα , φυσιολογικού χρώµατος , 
στιλπνά , µη συρρικνωµένα και µε οµοιόµορφη  εµφάνιση , απαλλαγµένα από ξένα σώµατα µε ένδειξη της ηµεροµηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος  διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων , σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα από τους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής. 
     ΡΥΖΙ  
 Το ρύζι θα είναι φυσικό  προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης , φετινής σοδιάς , φυσιολογικού χρώµατος , στιλπνά , µε 
οµοιόµορφη  εµφάνιση , απαλλαγµένο από ξένα σώµατα µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήµατος  διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων , σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους 
οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής 
   Στη  συσκευασία  ρυζιού εκτός από τις προβλεπόµενες ενδείξεις πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα  ρυζιού. 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ  
  Τα ζυµαρικά θα πρέπει να παραδίδονται  συσκευασµένα σε  αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραµµ, 
κατασκευασµένα  από αγνές πρώτες ύλες , από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου, µε ένδειξη στη συσκευασία της 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος  διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων , 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής 
ΑΛΕΥΡΙ  
  Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιοµηχανικώς απαλλαγµένος από κάθε οργανική ή 
ανόργανη ουσία.  
   Θα παραδίδεται σε συσκευασίες καθαρού βάρους  1.000 γραµ. µε ένδειξη στη συσκευασία  της ηµεροµηνίας παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος  διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων , σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
από τους οργανισµούς πιστοποίησης και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο  
Το χορηγούµενο ελαιόλαδο θα  πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων και να  είναι κατά προτίµηση ελληνικής 
παραγωγής.  

  Θα πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο µε τέλειο άρωµα και γεύση  µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη  από 0,8% - 1%.  

    Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων , στην οποία θα αναγράφονται η ονοµασία, η 
κατηγορία, το καθαρό βάρος , ο παρασκευαστής ή συσκευαστής , ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας , οι συνθήκες διατήρησης και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων σύµφωνα µε  τα 
οριζόµενα  από τους αντπιστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης.  

   
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  
    Τα  δηµητριακά  θα είναι σε συσκευασία ενός κιλού ανά τεµάχιο , από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασµένα σε εγκεκριµένη 
για τρόφιµα συσκευασία µε ηµεροµηνία λήξης κατανάλωσης. 
     ΜΕΛΙ  
   Το µέλι θα πρέπει να είναι αγνό χωρίς προσµίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταµίνες σε συσκευασία 
ενός 1.000 γραµ. σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης  
και κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής  
   ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  
    Η µαρµελάδα  να είναι ελληνική , να έχει ελάχιστη  περιεκτικότητα  40% σε φρούτο και να είναι σε συσκευασία 
εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων.  
     Να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης της κατανάλωσης και να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  
    ΖΑΧΑΡΗ 
   Η ζάχαρη θα είναι ψιλή κρυσταλλική απαλλαγµένη από ξένες ύλες, ελληνικής παραγωγής κατά προτίµηση , σε χάρτινη 
συσκευασία των 1.000 γραµ. µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος ζάχαρης.  
    ΑΛΑΤΙ 
Θα πρέπει το αλάτι να είναι ψιλό, εγχώριο, θαλασσινό , ιωδιούχο ,καθαρό , λευκό γιαλιστερό αναλλοίωτο µε περιεκτικότητα 
σε NaCL τουλάχιστον  95%. Να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην  εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες.  
    Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων και να αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξης 
κατανάλωσης. 
    ΞΥ∆Ι – ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
    Το ξύδι θα πρέπει να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού ( να µην περιέχει αλκοόλη )  βάρους  
400γραµµ.  
    Για  το χυµό λεµονιού   στη συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Αρτυµα λεµονιού»  
   ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ  
   Όλα τα καρικεύµατα ( ρίγανη , πιπέρι, δυόσµος κ.λ.π. ) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία  Α΄ ποιότητας , κατά 
προτίµηση Ελληνικής συσκευασίας.  
     ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ  
   Τα ντοµατάκια θα πρέπει να είναι  αποφλοιωµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα , καθαρού βάρους 400 γραµµ. µε 
ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξη κατανάλωσης χωρίς προσθήκη  συντηρητικών.  
    ΦΥΣΙΚΟΙ  ΧΥΜΟΙ  
   Οι  φυσικοί χυµοί θα είναι συσκευασίας ενός λίτρου. 
    Θα  είναι σε συσκευασία εγκεκριµένη για τρόφιµα , χωρίς προσθήκη συντηρητικών µε ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας 
και λήξης κατανάλωσης.  
ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ  
    Βούτυρο  φρέσκο αγελάδας  σε συσκευασία 500 γραµ. 
   Να αναφέρεται η ηµεροµηνία συσκευασία και λήξης κατανάλωσης. 

 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Τα κατεψυγµένα   λαχανικά  θα  είναι  πρώτης  ποιότητος  και  θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς , την 
Ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

     Φασολάκια  

Θα πρέπει να είναι πλατιά ,  χωρίς κοτσάνια, µε ανοικτό χαρακτηριστικό πράσινο  χρώµα , απαλλαγµένα από χώµα , 
κατεψυγµένα χωρίς ξένες οσµές, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων , κατηγορίας Α, και το µέγεθος 
τους να είναι µεγαλύτερο των 4 εκατοστών.  

    Αρακάς  
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   Να είναι µέτριος µε ανοικτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώµα , απαλλαγµένος  από χώµα , κατεψυγµένος  χωρίς ξένες 
οσµές, απαλλαγµένος  από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων , µε σταθερή  διάµετρο, κατηγορίας Α, και µε ποσοστό 
άµορφων σπόρων χαµηλότερο του 15%.  

    Σπανάκι  

   Να  είναι ολόκληρα φύλλα , χωρίς κοτσάνια, µε πράσινο σκούρο χρώµα απαλλαγµένο  από χώµα , κατεψυγµένο  χωρίς 
ξένες οσµές, απαλλαγµένο  από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων , κατηγορίας Α.  

Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα , κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. , Α. ποιότητας , συσκευασµένα και στη συσκευασία τους θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και 
λήξης , θα έχουν  το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των ισχυουσών 
διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών, αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών 
κατώτερης ποιότητας της πρώτης και η ηµεροµηνία  παραγωγής µε την παράδοση στο Νοµικό πρόσωπο να µην υπερβαίνει 
τους πέντε (5) µήνες.  

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας , ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών , τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ , θα είναι 
απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν 
ασάφεια .  

Στη συσκευασία τους θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη ελληνικής προέλευσης , την ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων σύµφωνα µε τα οριζόµενα  από 
τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης.  

   Όλα  τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση θα πρέπει να τηρούν  τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.  

   Πρέπει να κυκλοφορούν µε την ανάλογη επισήµανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους για αποφυγή ενδεχοµένων 
κινδύνων κατά τη χρήση τους , οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης.  

     Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες  από το νόµο άδειες για την παραγωγή , και διακίνησή τους στην 
Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο αριθµός αδείας Χηµείου και ο αριθµός ΓΧΚ) 

Για τα είδη που  συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα έχουν ληφθεί  τιµές από το ελεύθερο εµπόριο. 

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την Ελληνική Νοµοθεσία, 
τις σχετικές διατάξεις , τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 
προέρχονται από νοµίµων λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

 Το κάθε  Νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο , πιστοποιητικό ή στοιχεία προς 
απόδειξη τήρησης των  σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισµών , της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού , οποιαδήποτε χρονική στιγµή 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές αυτό  το κρίνει απαραίτητο.    

Αναλυτικά η προµήθεια αποτελείται :                 

ΠΙΝΑΚΑΣ    1ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ" 
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ ΤΕΜ 60 60 660 

Βούτυρο 250 γρ. ΤΕΜ. 10 10 110 

ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1Κ TEM. 8 8 88 

ΜΕΛΙ ΚΙΛΟ 3 3 33 
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ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΤΕΜ 6 6 66 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ TEM. 4 4 44 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ   ΤΕΜ 10 10 110 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 
ΡΟΦΗΜΑ ΤΕΜ. 4 4 44 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ. 6 6 66 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 5 5 55 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 6 6 66 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΛΙΤΡΑ 17 17 187 

ΑΛΑΤΙ TEM. 6 6 66 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΕΜ. 30 30 330 

ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΤΕΜ. 5 5 55 

ΞΥ∆Ι TEM. 5 5 55 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 6 6 66 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΚΙΛΟ 12 12 132 

ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 15 15 165 

ΑΥΓΑ TEM. 30 30 330 

ΚΑΦΕΣ TEM. 4 4 44 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΑ 20 20 220 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΑ 4 4 44 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 6Α∆Α ΤΕΜ 20 20 220 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΕΜ 10 10 110 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΙΛΟ 10 10 110 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 6 6 66 

ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 4 4 44 

ΤΣΑΙ ΤΕΜ 4 4 44 

ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΤΕΜ 2 2 22 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜ 2 2 22 

ΚΑΝΕΛΑ ΤΕΜ 1 1 11 

ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ 2 2 22 

ΑΜΜΩΝΙΑ ΤΕΜ 1 1 11 

ΣΟ∆Α ΤΕΜ 1 1 11 
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ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α ΤΕΜ 4 4 44 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΚΙΛΟ 10 10 110 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 5 5 55 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 5 5 55 

ΜΑΓΙΑ ΤΕΜ 2 2 22 
∆ιογκωτικο υλικο 
µαγειρικης(«baking ponder») ΤΕΜ 2 2 22 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΤΕΜ 2 2 22 
 

 
                                            ΠΙΝΑΚΑΣ  2ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΡΟΥ "ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ" 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. ΤΕΜ 10 10 110 

ΒΟΥΤΥΡΟ 250 γρ. ΤΕΜ. 3 3 33 

ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1Κ TEM. 2 2 22 

ΜΕΛΙ ΚΙΛΟ 6 6 66 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΤΕΜ 6 6 66 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ. 2 2 22 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 3 2,5 27,5 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΛΙΤΡΑ 4 4 44 

ΑΛΑΤΙ TEM. 2 2 22 

ΞΥ∆Ι TEM. 1 1 11 

ΣΟΥΠΑ Ζυµαρικό  ΤΕΜ 4 4 44 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΤΕΜ 10 10 110 

ΡΥΖΙ ΤΕΜ 8 8 88 

ΑΥΓΑ TEM. 18 18 198 

ΚΑΦΕΣ ΚΙΛΟ 1 1 11 

ΦΑΚΕΣ ΤΕΜ 6 6 66 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΕΜ 1 1 11 
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΕΜ 2 2 22 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΙΛΟ 1 1 11 

ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΕΜ 3 3 33 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΕΜ 6 6 66 

ΜΠΑΧΑΡΙ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΕΜ 3 3 33 

∆ιογκωτικο υλικο 
µαγειρικης(«baking ponder») ΤΕΜ 4 4 44 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΤΕΜ 1 1 11 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΕΜ 2 2 22 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥ ΤΕΜ 2 2 22 

ΚΑΚΑΟ ΤΕΜ 1 1 11 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΤΕΜ 2 2 22 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 1 1 11 
ΠΙΝΑΚΑΣ   3ος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ Σ 
ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΗΣ 
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. ΤΕΜ 65 65 715 

ΒΟΥΤΥΡΟ  250 γρ. ΤΕΜ. 5 5 55 

ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1Κ TEM. 1 1 11 

ΜΕΛΙ ΤΕΜ 1 1 11 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΤΕΜ 2 2 22 

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ TEM. 2 2 22 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ   ΤΕΜ 3 3 33 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 
ΡΟΦΗΜΑ ΤΕΜ. 1 1 11 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ. 1 1 11 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 800 γραµ. ΤΕΜ. 1 1 11 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 2 2 22 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 1,50 1,50 16,50 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΟ 3,00 3,00 33 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 4,00 4,00 44 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΛΙΤΡΑ 15,00 15,00 165 
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ΑΛΑΤΙ TEM. 3 3 33 

ΦΑΡΙΝΑ ΤΕΜ. 6 6 66 

ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ. 1 1 11 

ΞΥ∆Ι TEM. 2 2 22 

ΣΟΥΠΑ Ζυµαρικό  ΚΙΛΟ 10 10 110 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 5 5 55 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 ΤΕΜ 12 12 132 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ ΤΕΜ 4 4 44 

ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 10 10 110 

ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ TEM. 1 1 11 

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ TEM. 1 1 11 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΑ 12 12 132 

ΚΥΜΙΝΟ ΚΙΛΑ 1 1 11 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΕΜ 1 1 11 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΕΜ 3 3 33 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΕΜ 3 3 33 

ΚΟΡΑΛΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΤΕΜ 8 8 88 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΕΜ 4 4 44 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜ 1 1 11 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΤΕΜ 2 2 22 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΕΜ 10 10 110 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΤΕΜ 14 14 154 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   4ος  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ Β΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Χ11) 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. ΤΕΜ 160 180 340 3740 

ΒΟΥΤΥΡΟ250 γρ. ΤΕΜ. 65 15 80 880 

ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1Κ TEM. 12 5 17 187 

ΜΕΛΙ ΚΙΛΟ 12 4 16 176 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΤΕΜ 12 5 17 187 
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ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ TEM. 4 5 9 99 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ   ΠΑΚΕΤΑ 35 15 50 550 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 
ΡΟΦΗΜΑ ΤΕΜ. 5 2 7 77 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑ 3 4 7 77 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 800 γραµ. ΤΕΜ. 10 1 11 121 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 10 6 16 176 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 4,00 3,00 7,00 77,00 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΟ 5,00 4,00 9,00 99,00 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 30,00 11,00 41,00 451,00 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΛΙΤΡΑ 25 12 37 407 

ΑΛΑΤΙ TEM. 12 3 15 165 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΤΕΜ. 35 24 59 649 

ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΤΕΜ. 5 3 8 88 

ΞΥ∆Ι TEM. 10 3 13 143 

ΣΟΥΠΑ Ζυµαρικό  ΚΙΛΟ 8 6 14 154 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 24 7 31 341 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΤΕΜ 45 30 75 825 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ ΤΕΜ 16 7 23 253 

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΚΙΛΟ 18 13 31 341 

ΚΑΦΕΣ TEM. 0 2 2 22 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 36 12 48 528 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΑΚΕΤΑ 36 12 48 528 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 6Α∆Α ΤΕΜ 8 35 43 473 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΕΜ 20 12 32 352 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΕΜ 10 8 18 198 

ΦΑΡΙΝΑ ΤΕΜ 6 0 6 66 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜ 6 0 6 66 

∆ιογκωτικο υλικο 
µαγειρικης(«baking ponder») ΦΑΚ. 2 0 2 22 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ. 2 0 2 22 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΤΕΜ 2 0 2 22 

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ ΚΙΛΑ 6 0 6 66 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 5 6 11 121 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΤΕΜ 20 4 24 264 
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ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΕΜ 0 4 4 44 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΙΛΟ 0 6 6 66 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 0 6 6 66 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 0 4 4 44 
 

                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ   5ος  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο  10   ΚΙΛΑ  600 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΚΙΛΑ  340 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 100 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΣ ΚΙΛΟ 318 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ∆ΙΑΙΤΗΣ ΚΙΛΟ 318 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΚΙΛΟ 500 

ΡΥΖΙ ΣΠΥΡΩΤΟ ΚΙΛΟ 400 

ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 200 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 200 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 200 

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΙΛΟ 200 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ Κιλο 200 

ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΚΙΛΟ 371 

ΚΑΦΕΣ ΚΙΛΟ 110 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 1113 

ΓΑΛΑ ΚΥΤΙΟ 8000 

ΛΑ∆Ι ΛΙΤΡΟ 148 

ΞΥ∆Ι ΛΙΤΡΟ 53 

ΛΕΜΟΝΙ ΛΙΤΡΟ 53 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΛΙΤΡΟ 360 

ΑΛΑΤΙ ΚΙΛΟ 371 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΙΛΟ 8 

ΚΑΝΕΛΑ ΚΙΛΟ 12 
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ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΙΛΟ 70 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΙΛΟ 424 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΛΙΤΡΟ 1050 

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΙΛΟ 185 

ΚΟΥΑΚΕΡ ΚΙΛΟ 80 

ΚΑΚΑΟ ΚΙΛΟ 25 

ΖΕΛΕ ΚΙΛΟ 150 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 150 

ΦΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΚΕΙΚ ΚΙΛΟ 40 

∆ιογκωτικο υλικο µαγειρικης(«baking ponder») ΓΡΑΜΜ 40 

ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 371 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 2000 

ΜΥΖΗΘΡΑ ΚΙΛΟ 80 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΚΕΣΕΣ 18000 

ΜΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜ 50 

ΤΟΝΟΣ ΚΙΛΟ 160 

ΠΟΥΡΕΣ ΚΙΛΟ 160 

∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΤΕΜ 10 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΕΜ 20 

ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΙΛΟ 2 

ΣΤΑΦΙ∆Α ΚΙΛΟ 4 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ ΚΙΛΟ 20 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΙΛΟ 318 

ΕΛΙΕΣ ΚΙΛΟ 265 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΡΑΜΜ 80 

ΧΑΛΒΑΣ ΚΙΛΟ 150 

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΟ 5 

ΖΑΜΠΟΝ ΚΙΛΟ 30 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΙΛΟ 240 

ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΙΛΟ 40 

ΚΡΑΣΙ ΛΙΤΡΟ 318 

Αεριούχο αναψυκτικό τύπου κόλα ΛΙΤΡΟ 100 

Αεριούχο αναψυκτικό τύπου γκαζόζα ΛΙΤΡΟ 100 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆ΕΣ ΛΙΤΡΟ 100 

ΝΕΡΑ ΛΙΤΡΟ 300 

ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 500 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 200 

ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 100 
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 300 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 300 

ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΙΛΟ 100 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 300 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙ ΚΙΛΟ 480 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΙΛΟ 50 
 

                                                                            Β. ΕΙ∆Η  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
Τα  οπωρολαχανικά  θα   πρέπει   να   είναι   πρώτης   (1ης)   κατηγορίας   και θα είναι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς , την 

Ελληνική Νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.Απαγορεύεται  η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. 

Τα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα Α. ποιότητας. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής , 
οµοιογενές και οµοιόµορφο ,ως προς την ποικιλία, µέγεθος ,βάρος , ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθµού ωρίµανσης , µε έντονα τα χρώµατά τους και χωρίς 
κτυπήµατα στην επιφάνεια τους.  

   Συγκεκριµµένα  

- Να είναι κανονικού µεγέθους και εµφάνισης , ανάλογα µε το είδος , την ποικιλία , την εποχή και τον τόπο παραγωγής  

- Η ωριµότητά τους να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση όσον αφορά το σχήµα, την υφή , τη 
γεύση και το άρωµα , σχετικά µε την ποικιλία , έτσι ώστε να αντέχουν  στις συνθήκες µεταφοράς και µεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη 
κατάσταση. 

- Να µη  φέρουν ελαττώµατα που επηρεάζουν  την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσύνθεσης, σήψης , χτυπήµατα, σχισµές , ξένες ύλες κ.λ.π. 

- Να υπάρχει η δυνατότητα προµήθειας όλων των  φρούτων και λαχανικών σύµφωνα µε την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των νηπίων 
των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών και των φιλοξενουµένων  στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο.   

 Ενδεικτικές  τιµές για όλα τα  είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. 

        Στην προσφορά τους οι  διαγωνιζόµενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων , να ορίζουν την επεξεργασία και την τυποποίηση των 
ειδών που προσφέρουν.  

        Αναλυτικά τα προς προµήθεια είδη είναι τα παρακάτω : 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ" 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 165 

Λεµόνια ΚΙΛΟ 165 

Σκόρδα ΤΕΜ. 220 

Καρότα ΚΙΛΟ 55 

Σέλινο ΤΕΜ. 44 

Μαϊντανός ΤΕΜ. 44 

Μπανάνες ΚΙΛΟ 55 

Μήλα ΚΙΛΟ 110 

Αχλάδια ΚΙΛΟ 110 

Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 220 

Πατάτες ΚΙΛΟ 880 

Ντοµάτες ΚΙΛΟ 110 

Αγγούρια ΤΕΜ 110 



 329 

Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 22 

Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 22 

Πιπεριές ΚΙΛΟ 11 

Φράουλες ΚΙΛΟ 22 

Λαχανικα-σαλατες εποχ. ΚΙΛΟ 220 

ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΙΛΟ 660 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   2ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΡΟΥ "ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ" 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Μηνιαία 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 4 4 44 

Σκόρδα ΤΕΜ. 6 6 66 

Καρότα ΚΙΛΟ 2 2 22 

Σέλινο ΤΕΜ. 2 2 22 

Μαϊντανός ΤΕΜ. 1 1 11 

Μπανάνες ΤΕΜ. 20 20 220 

Μήλα ΤΕΜ. 20 20 220 

Αχλάδια ΤΕΜ. 20 20 220 

Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 6 6 66 

Πατάτες ΚΙΛΟ 30 30 330 

Ντοµάτες ΤΕΜ. 16 16 176 

Αγγούρια ΤΕΜ. 8 8 88 

Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 3 3 33 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 4 4 44 

ΛΑΧΑΝΟ ΤΕΜ. 1 1 11 
 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ    3ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΗΣ 
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ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 7 7 77 

Λεµόνια ΚΙΛΟ 7 7 77 

Σκόρδα ΤΕΜ. 10 10 110 

Καρότα ΚΙΛΟ 4 4 44 

Σέλινο ΤΕΜ. 2 2 22 

Μαϊντανός ΤΕΜ. 5 5 55 

Μπανάνες ΤΕΜ. 48 48 528 

Μήλα ΤΕΜ. 250 250 2750 

Αχλάδια ΚΙΛΟ 12 12 132 

Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 25 25 275 

Πατάτες ΚΙΛΟ 25 25 275 

Ντοµάτες ΤΕΜ. 100 100 1100 

Αγγούρια ΤΕΜ. 40 40 440 

Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 16 16 176 

ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜ. 2 2 22 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 6 6 66 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΤΕΜ. 18 18 198 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   4ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ Β΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κρεµµύδια ξερά ΚΙΛΟ 20 15 35 385 

Λεµόνια ΚΙΛΟ 20 5 25 275 

Σκόρδα ΤΕΜ. 20 20 40 440 

Καρότα ΚΙΛΟ 15 5 20 220 

Σέλινο ΤΕΜ. 0 4 4 44 

Μαϊντανός ΤΕΜ. 15 4 19 209 

Μπανάνες ΤΕΜ. 36 30 66 726 

Μήλα ΚΙΛΟ 36 30 66 726 
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Αχλάδια ΚΙΛΟ 36 30 66 726 

Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 60 80 140 1540 

Πατάτες ΚΙΛΟ 120 100 220 2420 

Ντοµάτες ΚΙΛΟ 20 30 50 550 

Αγγούρια ΤΕΜ. 32 28 60 660 

Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 12 8 20 220 

Φράουλες ΚΙΛΟ 15 22 37 407 

ΣΕΛΕΡΥ ΚΙΛΟ 4 0 4 44 

ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 100 200 300 3300 

ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 40 60 100 1100 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 15 4 19 209 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 25 15 40 440 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ ΧΛΩΡ ΤΕΜ. 10 0 10 110 

ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜ. 10 0 10 110 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 18 0 18 198 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 36 30 66 726 

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 24 0 24 264 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 40 60 100 1100 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ    5ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ            ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 910 

ΜΗΛΑ ΚΙΛΟ 910 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 150 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1855 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 2650 

ΧΟΡΤΑ ΚΙΛΟ 2650 

ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι ΚΙΛΟ 500 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 180 
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ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΟ 795 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΟ 1060 

ΑΥΓΑ ΤΕΜ 11000 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 600 

ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 360 

ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 910 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 400 

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 400 

ΑΝΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΟ 318 

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 550 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 800 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ                   5300 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ                   1060 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ                500 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ                450 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ                400 

ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ                  90 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΚΙΛΟ                  52  

   
 

Γ.  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΡΕΑΣ  

      Το κρέας µοσχάρι έως   12 µηνών, να είναι νωπό, ελληνικής εκτροφής και επεξεργασίας και γέννησης,  χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία 
κενού η οποία θα φέρει ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς  , την Ελληνική νοµοθεσία , τις 
σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα τροφίµων και ποτών.  

   Θα φέρει σφραγίδα Ελληνικής προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιµολόγιο  στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός του ζώου και η ηµεροµηνία σφαγής 
του. 
     Η παραδοτέα ποσότητα θα είναι από σπάλα και συγκεκριµένα χτένι και ψαχνό της σπάλας  και από µπούτι και συγκεκριµένα , στρογγυλό, κοιλότο  .  
    Το κρέας θα είναι απαλλαγµένο από επιφανειακό λίπος.  
   ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  
    Τα κοτόπουλα  θα είναι νωπά, ντόπια, τύπου 65 % , σφαγµένα , αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλια και πόδια κοµµένα  στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια 
βάρους 1200 έως  1500 γραµµ. 
   Θα είναι Α.  ποιότητας δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες στη σύστασή τους , στο χρώµα τους στην οσµή τους είτε ανωµαλίες λόγω κακών χειρισµών κατά 
τη σφαγή τους.  
    Θα είναι εύσαρκα, τρυφερά µε δέρµα µαλακό και λείο. 
    Να έχουν περιθώριο  τουλάχιστον 5 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης.  
    Το νωπό κρέας των πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί   σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν τη σφαγή του και κρίθηκε 
κατάλληλο για σφαγή και εµπορία νωπού κρέατος  και να µην έχει κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση  και να φέρει σήµανση και πιστοποιητικό 
καταλληλότητας. 
   Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα και εγκεκριµένα εργοστάσια και εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο 
και έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. 
   Η συντήρηση , η συσκευασία, η επεξεργασία και η µεταφορά τους να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την Ελληνική 
νοµοθεσία , τις σχετικές διατάξεις και τυ Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

        Ενδεικτικές τιµές για όλα τα  είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο.  

Αναλυτικά τα προς προµήθεια είδη κρεοπωλείου  είναι τα παρακάτω  

        
ΠΙΝΑΚΑΣ  1ος  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ" 

ΕΙ∆ΟΣ 

Μ
Ο

Ν
Α

∆
Α

 
Μ

ΕΤ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 25 25 275 

Κρέας Μοσχάρι νωπό ΚΙΛΟ 10 10 110 

Κιµάς µοσχου νωπός ΚΙΛΟ 25 25 275 

Κοκκινόψαρο ακ. Κατεψ/νο ΚΙΛΟ 20 20 220 

Ψάρι Γλώσσα κατεψ/νο ΚΙΛΟ 20 20 220 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΡΟΥ "ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ" 

ΕΙ∆ΟΣ 

Μ
Ο

Ν
Α

∆
Α

 
Μ

ΕΤ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 8,00 8,00 88,00 

Κρέας Μοσχάρι νωπό ΚΙΛΟ 2,00 2,00 22,00 

Κιµάς µοσχου νωπός ΚΙΛΟ 3,00 3,00 33,00 

Κοκκινόψαρο ακ. Κατεψ/νο ΚΙΛΟ 6,00 6,00 66,00 

Ψάρι Γλώσσα κατεψ/νο ΚΙΛΟ 6,00 6,00 66,00 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 1,50 1,50 16,50 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3ος  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                                            ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
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Ν
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Μ

ΕΤ
ΡΗ

ΣΗ
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κοτόπουλο νωπό ΤΕΜ. 16 16 176 

Κρέας Μοσχάρι νωπό ΚΙΛΟ 6 6 66 
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Κιµάς µοσχου νωπός ΚΙΛΟ 13 13 143 

ΧΟΙΡΙΝΟ νωπό ΚΙΛΟ 8 8 88 

ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 20 20 220 
 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  4ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
Μ

Ο
Ν

Α
∆

Α
 

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 
Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ Β΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 70 45 115 1265 

Κρέας Μοσχάρι νωπό ΚΙΛΟ 24 10 34 374 

Κιµάς µοσχου νωπός ΚΙΛΟ 25 20 45 495 

Κοκκινόψαρο ακ. Κατεψ/νο ΚΙΛΟ 20 15 35 385 

Ψάρι Γλώσσα κατεψ/νο ΚΙΛΟ 20 15 35 385 

ΠΕΡΚΑ ΚΙΛΑ 20 15 35 385 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

 

ΕΙ∆ΟΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 

Κοτόπουλο νωπό (ΜΠΟΎΤΙΑ Ή ΣΤΗΘΟΣ )   ΚΙΛΟ 1500 

Κρέας Μοσχάρι  ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 500 

Κιµάς µοσχου νωπός ΚΙΛΟ 500 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΚΙΛΟ 300 

ΚΟΥΝΕΛΙ  ΚΙΛΟ 250 

ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΟ 50 

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΚΙΛΟ 135  

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΚΙΛΟ 100 

ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 

ΧΤΑΠΟ∆Ι ΚΙΛΟ 100 

ΠΕΡΚΑ ΚΙΛΟ 100 

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 100 
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ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΜΟΣΧΟΥ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΟ 20 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 100 

ΓΑΛΕΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 100 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΚΙΛΟ 200 
 
 

∆.   ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  
ΑΡΤΟΣ  
  Ο άρτος  θα είναι χωριάτικου τύπου σε φρατζόλες των 350 γραµµ. µε τα χαρακτηριστικά του κλασσικού άρτου , παρασκευασµένος µε υλικά 
άριστης ποιότητας , χωρίς αλλοιώσεις , νοθείες ,προσβολές από µικροοργανισµούς , έντοµα , γαιώδεις προσµίξεις , τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες 
οσµές, χρωµατισµούς και άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
    Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος , συσκευασίες µε ρύπους, Παρασκευή µε µειωµένα 
άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωµαλίες  φλόγωσης- χρωµατισµού  και αυξηµένη υγρασία και θα παραδίδεται  στο Νοµικό 
πρόσωπο φρέσκο.  
   Για τον άρτο σε σχέση µε την παρασκευή , συσκευασία, µεταφορά καθώς και για την επισήµανση αυτού απαιτείται η εναρµόνιση  στους 
ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς , την Ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 
  Θα  είναι παρασκευασµένα µε υλικά άριστης ποιότητας και θα παραδίδονται   στο Νοµικό πρόσωπο φρέσκα και δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
χρωστικές ουσίες.  
  ΑΡΤΙ∆ΙΑ  
  Θα  είναι παρασκευασµένα µε υλικά άριστης ποιότητας και θα παραδίδονται   στο Νοµικό πρόσωπο φρέσκα και δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
χρωστικές ουσίες.  
  ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  
  Θα  είναι παρασκευασµένα µε υλικά άριστης ποιότητας και θα παραδίδονται   στο Νοµικό πρόσωπο φρέσκα και δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
χρωστικές ουσίες και θα είναι βάρους  1000 γραµµ.  
Αναλυτικά  τα προς προµήθεια είδη είναι τα παρακάτω  

ΠΙΝΑΚΑΣ   16ος  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ" 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Χ11) 

Ψωµί χωριάτικο Φραντόλα ΚΙΛΟ 110 110 1210 

     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ   17ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΡΟΥ "ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ" 

ΕΙ∆ΟΣ 
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Μηνιαία 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Ψωµί χωριάτικο Φραντζόλα ΚΙΛΑ 25 25 275 

          
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   18ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΗΣ 
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ΕΙ∆ΟΣ 
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ΡΗ

ΣΗ
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Ψωµί χωριάτικο Φραντζόλα ΚΙΛΟ 60 60 660 

          
 

                                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ   19ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
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Ο
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ΕΤ

ΡΗ
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Α΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ Β΄   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(Χ11) 

Ψωµί χωριάτικο Φραντόλα ΤΕΜ 340 225 565 6215 
                                                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ   20ος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ  ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΕΙ∆ΟΣ 
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΟ 6000 

ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 450 ΓΡΑΜΜ ΤΕΜ 3300 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΚ. 450 ΓΡΑΜ ΠΑΚ 1460 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΠΑΚ. 450 ΓΡΑΜ ΠΑΚ 730 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 210 

ΠΑΣΤΕΣ ΤΕΜ 1000 

ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ- ΖΑΧΑΡΟΨΩΜΟ ) ΤΕΜ 2000 

ΛΑΓΑΝΑ ΤΕΜ 20 
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ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  ΚΙΛΑ 50 

 
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει ο διαγωνισµός να διεξαχθεί σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
22/02/2016 

22/02/2016 07/04/2016, ώρα 14:00µ.µ. 

  

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

16/02/2016 22/02/2016 22/02/2016,  

 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι ένας µεγάλος διαγωνισµός σχεδόν τριακόσιες 
δύο χιλιάδες και αφορά την προµήθεια ειδών διατροφής για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και των 
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών κάτι που µέχρι τώρα γινόταν µε απευθείας αναθέσεις και ούτε ξέρουµε 
αν και αυτός ο διαγωνισµός θα καταλήξει και θα κατακυρωθεί σε κάποιον ή αν θα είναι άγονος , όµως 
µέχρι τώρα οι προµήθειες αυτές γίνονταν  µε απευθείας αναθέσεις και σε συγκεκριµένες εταιρίες. Όταν  
συζητήθηκε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάναµε κάποιες συγκεκριµένες παρατηρήσεις και εδώ 
ξεκαθαρίζουµε ότι η κριτική µας είναι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Οικονοµική Επιτροπή και 
δεν αφορά σε καµία περίπτωση τους υπαλλήλους. Οι παρατηρήσεις µας επί της ουσίας δεν έχουν 
αλλάξει την µελέτη π.χ  καταρχήν  ο τρόπος που έγινε η µελέτη , για να πάρετε τις τιµές (από τα 
σουπερµάρκετ)  ήταν ένας τρόπος που δεν προασπίζει τα συµφέροντα του χρήµατος που διαχειρίζεται 
η ∆ηµοτική Αρχή  και δεύτερον, ο τρόπος που ζητούµε αυτά τα προϊόντα αν θα είναι µε το κιλό ,µε το 
τεµάχιο ή µε γραµµάρια, αντί να πάµε σε έναν ενιαίο τρόπο για το ίδιο είδος αλλού βάζουµε µε τα   
τεµάχια και αλλού µε το  κιλό ή γραµµάρια , για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Ειπώθηκε ότι τα Νοµικά Πρόσωπα έκαναν µέχρι 
σήµερα τις εν λόγω προµήθειες µε απευθείας αναθέσεις, δεν θα µιλήσω για πριν αλλά τουλάχιστον 
από όταν ανάλαβα  µέριµνά µου ήταν όλες αυτές οι προµήθειες και του ∆ήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων να γίνουν µε ενιαίους διαγωνισµούς και όχι µε απευθείας αναθέσεις,  ήδη έγιναν ενιαίοι  οι 
διαγωνισµοί  για τα χαρτικά την καθαριότητα τα καύσιµα κ.λ.π και έµεινε αυτός τελευταίος   γιατί είναι 
ο πιο δύσκολος ως προς το να βρούµε τις τιµές. ‘Άρα λοιπόν ναι µεν γίνονταν µε απευθείας αναθέσεις 
ήταν όµως µία σταδιακή προσπάθεια της Υπηρεσίας , δεν µπορούσε από την µια στιγµή στην άλλη να 
τα βγάλει όλα ταυτόχρονα , προχωρώντας βγαίνουν οι διαγωνισµοί και κλείνουµε σήµερα µε αυτόν τον 
διαγωνισµό. Το αν είναι κατακριτέο ότι κάποια Νοµικά Πρόσωπα  είχαν κάποιους συγκεκριµένους 
συνεργάτες  και είχαν βρει µία φόρµουλα συνεργασίας δεν θα απολογηθούµε και γιαύτο. Το  που θα 
καταλήξει ο ∆ιαγωνισµός θα το δούµε, το ότι κάπου αναφέρεται η προµήθεια να γίνεται µε γραµµάρια , 
και κάπου µε τεµάχια ή κιλά έχει να κάνει µε τα έγγραφα που µας έχουν στείλει οι παιδικοί σταθµοί και 
θεωρώ ότι η διαφορά είναι αµελητέα και δεν καθορίζει ούτε την χασούρα του Νοµικού Προσώπου ούτε 
το κέρδος του προµηθευτή. 
Τα ότι έγινε ένα λάθος και πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να αναλάβει την ευθύνη , να την αναλάβουµε , εδώ 
είµαστε να δουλεύουµε να κάνουµε λάθη και να βελτιωνόµαστε και εσείς είσαστε εκεί για να 
υποδεικνύετε τα λάθη και εµείς να τα διορθώνουµε. 
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Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης   - 
Κουρκουµέλης Ηλίας - ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανουσάκης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   32 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση  Οικονοµικών   Υπηρεσιών  . 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια   Ειδών 
Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 και για  χρονικό διάστηµα  ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης για την κάλυψη των αναγκών των Νοµικών  Προσώπων του 
∆ήµου Κεφαλονιάς µε τον τίτλο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και Ο.Κ.Α.Π. ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
2. Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
22/02/2016 

22/02/2016 07/04/2016, ώρα 14:00µ.µ. 

  

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

16/02/2016 22/02/2016 22/02/2016,  

 
 
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στην εφηµερίδα της Ε.Ε., στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας (ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ) σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες( ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ_ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)  , 
και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα(ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα στη διεύθυνση:  www.kefallonia.gov.gr 
Επίσης περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    48  / 2016                                                                 Α∆Α: 7520ΩΕ5-ΞΣ7 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 –Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης                                                               
εισηγούµενη    το  11ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού  
οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»   έθεσε καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την 
εισήγηση  της Προϊσταµένης του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης κ. Αλεξάνδρας Ποταµιάνου για την 
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έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος Οικ. Έτους 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Το γεγονός ότι το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το οικονοµικό έτος 2016 (αριθ. 
05/2015-19/10/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ) το οποίο εγκρίθηκε µε την αρ.259/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , συντάχθηκε έχοντας υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία και 
δεδοµένα έως και 31.07.2015. 
2) Τις µε αρ. 231,264 και 325 /2015 αποφάσεις του ∆.Σ. Κεφαλονιάς που αφορούν τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 , στις οποίες εγράφησαν έργα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο 
Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016.  
3) Τις πληρωµές ή και αποπληρωµές έργων που έγιναν από 1/7/2015 έως31/12/2015 τα οποία είχαν 
συµπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 και τα οποία θα πρέπει να 
διαγραφούν. 
4) Την ανάγκη τροποποίησης των Κ.Α εξόδων ορισµένων έργων/µελετών. 
5) Την ανάγκη εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2016 οφειλών του ∆ήµου Κεφαλονιάς οι 
οποίες δεν είχαν συµπεριληφθεί κατά την σύνταξή του. 
 
6) - Μελέτες και έργα συνεχιζόµενα προηγούµενων ετών µε χρηµατοδότηση κυρίως από ΣΑΤΑ – κωδ. 
ΠΟΕ - και Ιδίους Πόρους του Τεχνικού Προγράµµατος του οικ. έτους 2015 συµπεριλαµβανοµένων 
προτάσεων χρηµατοδότησης έργων σε απάντηση του µε αρ.πρωτ.26276/06-07-2015 εγγράφου της 
∆/νσης Προγραµµατισµού , των Συµβουλίων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς .  
7) - Αιτήµατα Χρηµατοδότησης έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
8) - Την µε αρ.πρωτ.ΠΕ 2641./2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εντάχθηκε η πράξη 
<Ανέγερση του Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου Β Φάση Κ.ΟΠΣ 5000113 στο ΕΠ Ιόνια 
Νησιά 2014-2020 και αναµένεται η διάθεση της πίστωσης. 

Οιπιστώσεις που αναγράφονται στο Τ.Π. 2016 και αφορούν τα έργα τα οποία 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε) προκύπτουν από την Συλλογική 
Απόφαση ΕΠ022 ΤΡΟΠ.1 /30-11-2015 (Α∆Α Ψ9ΣΕ4653Ο7-Φ0Γ) του Υπ. Οικονοµίας Ανάπτυξης και 
Τουρισµού σύµφωνα µε την οποία καθορίζονται οι εγκεκριµένες ετήσιες πιστώσεις έτους 2015 και από 
την Κ.Υ.Α 134444/2015 (ΦΕΚ 2877 Β΄/29-12-2015)το οποίο στην παρ. Β του άρθρου 1 αναφέρεται 
στην χρηµατοδότηση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού έτους 2016.Επίσης οι 
πιστώσεις για τα έργα : 

1. Ανάπλαση –∆ιαµόρφωση κοιν.χώρων –Παν. Βαλλιάνου κωδ.εργου 2012ΕΠ02200000 
2. Ανάπλαση – ∆ιαµόρφωση κοιν.χώρων – κεντρικής πλατείας Αργοστολίου κωδ.έργου 

2012ΕΠ02200001 
3. Αποκατάσταση όψεων και διαµ.περιβ.χώρουπαλαιουδηµ.σχολείου Θουκυδίδη Βαλεντή κωδ. 

έργου 2012ΕΠ02200005 
4. Έργα διαµόρφωσης παραλίας Λουρδάτων-Ανάπλαση οδου παραλίας κωδ. έργου 

2012ΕΠ02200004 και 
5. Κοµπακ Βιολογικός Καθαρισµός Φισκάρδου Αργοστολίου κωδ.ρργου 2012ΕΠ02200003 

αναγράφονται στο ΤΠ.2016 έχοντας λάβει υπόψη το έγγραφο από το ΠΤΑ-ΙΝ µε αρ. πρωτ.137/11-2-
2016 . 
Για τα έργα τα οποία ήταν χρηµατοδοτούµενα από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013(Π.Ε.Π της 
Π.Ι.Ν ,ΕΠΕΡΑΑ, Π.Α.Α. και ΕΠ ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης) και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί 
έχουµε κάνει σχετικά ερωτήµατα και αναµένεται απόφαση για τον τρόπο της ολοκλήρωσής τους. Για 
τον λόγο αυτό µέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι πιστώσεις των έργων αυτών έχουν 
αναγραφεί µε ποσόν 0,01 €. 
Για τα έργα :1 Αγροτική Οδοποιία στην Πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε Ελείου – Πρόννων Κωδικός 
(ΟΠΣΑΑ): 176192 και 2.Αγροτική Οδοποιία στην Πυρόπληκτη Περιοχή ∆.Ε. Λειβαθούς Κωδικός 
(ΟΠΣΑΑ): 176492-τα οποία είναι χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης- έχουν 
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αναγραφεί στο Τ.Π τα ποσά των 167.561,78€ στον κωδ. 64.8122.03 και222.160,16€ στον 
κωδ.64.8122.04 αντίστοιχα , διότι υπάρχουν ανεξόφλητα τιµολόγια .  
Τα ποσά και οι Κ.Α των πιστώσεων αναγράφονται προς διευκόλυνση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η 
οποία έχει την αρµοδιότητα, της επιβεβαίωσής τους, της διαµόρφωσης και εισήγησης 
τουΠροϋπολογισµού. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 του ∆ήµου 
Κεφαλληνίας ως ακολούθως :  

Α) ΔΙΑΓΡΑΦΗαπό το Τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2016 των 

παρακάτω έργων / μελετών: 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

2016 
Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

 

17.400,00 35.6262.02 ΣΑΤΑ2016 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  40.000,00 35.7332.01 ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆. ΧΑΡΩΝ  34.700,00 35.7135.06 ΣΑΤΑ 2016 

ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ά 
ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

5.957,03 30.7321.01 ΣΑΤΑ2016 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ∆∆ ΖΟΛΩΝ  

4.762,24 30.7323.02 ΣΑΤΑ 2016 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΡΣΩΝ  

114.543,11 30.7311.01 ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆∆ 
∆ΑΥΓΑΤΩΝ  

13.878,34 30.8122.19 ΣΑΤΑ2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ  

1.950,00 30.7323.04 ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΑΜΟΥΤΣΑΝΑΤΩΝ  

4.870,00 

 

30.8122.21 

 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΠΑΝΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2-3 
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

1600,00 

 

30.7331.21 

 

ΣΑΤΑ2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

15.000,00 

 

70.6262.04 

 

ΣΑΤΑ2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛ. 
∆ΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ά ΦΑΣΗ  

6.669,68 30.7323.18 ΣΑΤΑ2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η 
ΚΟΥΚΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ  

2.738,72 30.7323.22 ΣΑΤΑ 2016 
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ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ  2.230,00 30.7332.03 ΣΑΤΑ2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΕΛ.ΠΡΟΝΝΩΝ  

5.000,00 70.6262.06 ΣΑΤΑ 2016 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟ  

7.200,00 25.7336.01 

 

ΣΑΤΑ 2016 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ.1ο Υποεργο 
Αποχετευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου 
∆.Κεφα/νιας  

22.668,48 80.8122,05 ΣΑΤΑ 2016 

∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΘΡΕΑ ΑΣΣΟΥ  51.680,68 30.7333.107 ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε ΠΑΛΛ. 

15.000,00 70.6262.03 ΣΑΤΑ 2016 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ  

246,00 30.7323.96 ΣΑΤΑ 2016 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ  3.000,00 30.7333.15 ΣΑΤΑ 2016 

ΣΧΟΑΠ ∆.ΠΥΛΑΡΕΩΝ  12.205,12 80.8123.03 ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ 
ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ  

12.215,00 30.7336.32 ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 
ΚΤΕΛ ΜΑΚΡΥΩΤΙΤΩΝ  

2.928,79 30.8122.23 ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ. 

5.000,00 70.6262.08 ΣΑΤΑ2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ.ΗΛΕΚΤΡΟ.ΖΕΥΓΟΥΣ 10Κ 

6.150.00 70.7131.01 ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆∆ 
ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ  

10.000,00 30.7333.124 ΣΑΤΑ2016 ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ σε 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΕΛΛ.∆ΗΜΟΣΙΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆∆ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ  

10.000,00 30.7333.108 ΣΑΤΑ 2016 ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ σε 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΕΛΛ.∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆∆ 
ΓΡΙΖΑΤΩΝ  

10.000,00 30.7333.127 ΣΑΤΑ 2016 ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ σε 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΕΛΛ.∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΣΑΜΗΣ. 

5.000,00 70.6262.07 ΣΑΤΑ 2016 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ∆ΗΜΛΤ. 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆Ε ΣΑΜΗΣ  

4.801,92 10.7331.01 ΣΑΤΑ -2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο∆.ΣΑΜΗΣ –ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε 
ΣΑΜΗΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6.846,80 30.7333.18 ΣΑΤΑ -2016 

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 21Ης 
ΜΑΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΟΜΑΛΩΝ  

7.763,55 30.7326.06 ΣΑΤΑ -2016 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 21Ης ΜΑΙΟΥ ∆Ε  

4.824,06 30.8122.17 ΣΑΤΑ -2016 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΟΧΩΡΙΟΥ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ  

4.920,00 80.8122.18 ΣΑΤΑ 2016 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
ΒΑΛΣΑΜ. 

4.897,00 45.7326.02 ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Κ 
ΟΜΑΛΩΝ . 

 

5.000,00 

 

70.6262.10 

ΣΑΤΑ2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 
ΘΕΣΗ ΑΝΤΡΕΑ – ΛΙΜΕΝΙ ΖΑΒΑΛΑΤΑ  

25000,00 30.7333.14 ΣΑΤΑ2016 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 
∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ  

44.318,18 30.7326.17 ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ  

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜ.ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Α΄ΦΑΣΗ 

 

 

 

170.877,02 

 

 

 

60.8122.01 

 

 

 

Π.Δ.Ε 

 

Β) την ΕΓΓΡΑΦΗ στο Τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2016 των 

παρακάτω νέων έργων- μελετών και οφειλών έτους 2015: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣ

Η 2016 
Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦ. ΠΑΙ∆.ΧΑΡΩΝ  17.400,0 35.8113.1 ΣΑΤΑ 2016 
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0 0 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  8.000,00 35.6262.1
1 

ΣΑΤΑ- 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆. ΧΑΡΩΝ  15.000,0
0 

35.6662 ΣΑΤΑ 2016 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  

344,40 10.8116.1
2 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  7.183,44 10.8113.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ  1.869,60 30.8122.2
5 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

15.000,0
0 

30.6262.0
4 

ΣΑΤΑ 2016 

∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ  53.690,8
2 

30.7323.1
3 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆. ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  35.000,0
0 

35.7135.0
7 

ΣΑΤΑ 2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛ. ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ά ΦΑΣΗ  

6.669,68 30.7412.0
6 

 

ΣΑΤΑ 2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΙΣΤΡΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

2.738,72 

 

70.7412.0
5 

 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ∆Κ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

6.162,30 30.7323.1
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ  2.220,15 30.8122.2
6 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΡΗΡΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΕΛ. ΠΡΟΝΝΩΝ  

25.000,0
0 

30.6662.0
8 

ΣΑΤΑ 2016 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ.1ο Υποέργο Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ 
Πόρου ∆. Κεφ/νιας  

15.972,4
2 

25.7326.1
8 

ΣΑΤΑ 2016 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

13.153,9
5 

30.6662.1
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΥΡΟΠΡ) ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ  

 

147.600,
00 

 

30.8121.0
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ

ΗΣ ΑΠΟ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΕΛΛ.∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
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ΟΙΚΟ∆ΟΙΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ  

1.060,00 10.7331.2
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΣΟΥ ∆Ε ΕΡΡΙΣΟΥ  

2.907,22 30.6262.1
4 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ) 

3.936,00 30.7323.0
9 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ  

3665,40 30.7323.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛ.∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

2.733,68 70.8113.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΡΗΡΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΕΛ. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

25.000,0
0 

30.6662.0
7 

ΣΑΤΑ 2016 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΤ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ  

1.349,31 15.8122.0
3 

ΣΑΤΑ 2016 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΤ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

1.971,69 15.7331.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ <ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΡΟΥ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜ.ΓΗΠΕ∆ΟΥ>. 

1.500,00 15.7412.0
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

25.000,0
0 

30.6662.0
5 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙ∆.ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ  60.000,0
0 

35.7135.0
8 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΑΙΘΕΡΑ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ  5.399,00 30.7336.1
4 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ  

13.153,9
5 

30.6662.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3Α – ΣΚΥΡΑΣ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ  9.100,95 30.7333.1
68 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3Α – ΣΚΥΡΑΣ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ  2.899,05 30.8116.1
2 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛ.∆Ε ΣΑΜΗΣ 

4.145,10 70.8113.1
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3Α – ΣΚΥΡΑΣ ∆Ε ΣΑΜΗΣ 11.907,6
0 

30.7333.1
69 

ΣΑΤΑ 2016 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ  

25.000,0
0 

30.6662.0
6 

ΣΑΤΑ 2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆. ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ  30.000,0
0 

35.7135.0
9 

ΣΑΤΑ 2016 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο∆.ΣΑΜΗΣ –ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε 
ΣΑΜΗΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6.846,80 30.7413.0
4 

ΣΑΤΑ 2016 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΒΑΣΛΑΜ. 4.643,25 45.8122.0
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΖΑΤΩΝ  4.145,10 70.7323.8
0 

ΣΑΤΑ 2016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ  4.907,70 30.7323.8
1 

ΣΑΤΑ 2016 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΕΜΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

12.546,0
0 

 

15.6261.0
3 

 

ΣΑΤΑ2016 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΥΩΝ & ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Η/Μ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

10.332,0
0 

 

15.6261.0
4 

 

ΣΑΤΑ2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

16.113,0
0 

 

15.6262.0
1 

 

ΣΑΤΑ2016 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ  0,01 30.7412.0
1 

Π.∆.Ε. 

ΕΡΓΑ Π∆Ε ΜΕ Π.Σ.ΜΕΤΑΞΥ ∆.ΚΕΦ.ΚΑΙ ΠΙΝ –ΠΕ ΚΕΦΑΛ. 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ 
∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

97.920,9
3 

 

 

64.8122.0
2 

 

 

Π.∆.Ε. 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

 

 

10.000,0
0 

 

 

70.7132.0
1 

 

ΧΡΗΜ/ΝΑ ΑΠΌ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΚΑΠ 

 

«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας - ∆ηµιουργία 
ΚέντρωνΣυµβουλευτικής Υποστήριξης Βίας σε τοπικό επίπεδο στον 
ΆξοναΠροτερ. 07» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΗΛΕΚΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ  

7.450,00 

 

 

 

 

1.500,00 

 

4.550,00 

1.120,00 

 

200,00 

80,00 

 

ΚΩ∆ 

 

 

 

 

15.6232 

 

15.6041.0
1 

15.6054 

 

15.6312 

15.6273 

 

 

 

 

∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑ∆Α- ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ  

 

 

44.318,1
8 

 

 

30.7323.1
3 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤ/ΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ 

 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΑΤΙ-
ΞΗΡΟΛΙΜΠΑ 

 

 

27.057,6
4 

 

 

30.7326.1
8 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤ/ΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ 

 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ 

 

 

59.130,2
9 

 

 

30.7326.1
9 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤ/ΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ 

 

∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΘΡΕΑ ΑΣΣΟΥ  

 

51.680,6
8 

 

30.7333.1
07 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΣΑΤΑ 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΣΚΑΛΑΣ - ΕΡΓΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 

 

4.253,62 30.7412.8
0 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΣΑΤΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 

 

10.000,0
0 

30.7333.1
24 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΣΑΤΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 10.000,0
0 

30.7333.1
08 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΓΡΙΖΑΤΩΝ   

10.000,0
0 

 

30.7333.1
27 

 

 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ 
Κ.ΟΠΣ: 296393 2010ΣΕ075  

 

0,08 

 

1323.06 

 

ΕΣΠΑ 

1ο Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Πόρου – Σκάλα 0,01 63.7326.0
2 

 

2ο Υποέργο: Αποχέτευση Σκάλας 0,01 63.7326.0
3 

 

3ο Υποέργο: Αγωγός προσαγωγής & έργα διάθεσης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων Πόρου– Σκάλας 

0,01 63.7312.0
2 

 

4ο Υποέργο: Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο 0,01 63.7312.0
3 

 

5ο Υποέργο: Σύνδεση Α/Σ µε ∆ΕΗ 

6ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ µε Ο.Τ.Ε. 

7ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ µε δίκτυο Ύδρευσης 

8ο Υποέργο: Τεχνικός Σύµβουλος ΕΣΠΑ  
 

0,01 

 

 

0,01 

 

0,01 

63.7312.0
4 

 

 

63.7312.0
5 
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0,01 

63.7312.0
6 

 

63.7425.0
2 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΟΠΣ:340045 

1ο Υπ.: Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου 

2ο Υποέργο: Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο 

3ο Υποέργο: Σύνδεση Α/Σ µε ∆.Ε.Η. 

4ο Υποέργο: Τεχνικός Σύµβουλος έργου 

0,04 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

0,01 

1323.02 

 

63.7326.0
4 

 

63.7326.0
5 

 

63.7326.0
6 

63.7425.0
3 

 

ΕΣΠΑ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
<∆.ΕΛΛΑ∆Α –ΠΕΛΟΠ.-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>Κ.Α.MIS 465676 

0,01 69.7331.0
1 

ΕΣΠΑ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

 

 

 

0,01 

167.561,
78 

 

 

 

64.7323.0
2 

64.8122.0
3 

 

 

ΕΣΠΑ 

2.ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

0,01 

 

222.160,
16 

64.7323.0
3 

64.8122.0
4 

 

3.ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ 
Κωδικός (ΟΠΣΑΑ): 176191 Κ.Α. Εσόδων:1323.13 

4.∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ/. ΧΩΡΩΝΤ.Κ.ΣΚΑΛΑΣ 

 

0,01 

 

 

64.7324.0
2 
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0,01 

 

 

 

 

 

 

64.7324.0
3 

 

 

Γ )την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του έτους 2016 των παρακάτω 

έργων/μελετών: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 
ΝΕΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 

Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

36.900,00 73.800,00 30.7132.03 ΣΑΤΑ - 2016  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟ  

13.446,97 3.050,49 30.8122.07 ΣΑΤΑ 2016  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

19.659,49 35.697,30 

 

30.7333.49 ΣΑΤΑ 2016 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΙΜΕΝΙ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ  

3.480,00 25.000,00 30.7336.23 ΣΑΤΑ 2016 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΕΛ.ΠΡΟΝΝΩΝ 

5.000,00 

 

4.920,00 70.6262.09 ΣΑΤΑ 2016 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ 
ΤΚ,ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ  

 

3.016,00 

 

1.956,00 

 

10.7331.02 

ΣΑΤΑ 2016  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

5.000,00 2.238,60 70.6262.05  

ΣΑΤΑ 2016 
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΚΕΦΑΛ.∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ   

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ ) 

142.057,88 67.057,88 10.7336.02 ΣΑΤΑ 2016  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3
Α
 –ΣΚΥΡΑΣ 

ΔΕ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 
 

12.000,00 

 

15.000,00 

 

30.7333.167 

 

ΣΑΤΑ 2016 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

120.000,00 90.000,00 30.7332.11 ΣΑΤΑ 2016  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣ ΣΤΟ 2 ΔΗΜ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
5.854,00 7.200,00  

15.7326.02 

ΣΑΤΑ 2016  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ  
28.732,52 35.341,00 30.7336.01 ΣΑΤΑ 2016  

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 

Π.Δ.Ε 
   

 

  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΠΑΝ. 
ΒΑΛΛΙΑΝΟY ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200000  

 

 

0,01 

 

200.000,00 

 

64.7322.01 

 

Π.Δ.Ε 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001  

 

 

0,01 

 

950.000,00 

 

64.7413.02 

 

Π.Δ.Ε 

 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑ- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200002  

 

 

0,01 

 

60.000,00 

 

64.7336.01 

 

Π.Δ.Ε 

 

ΚΟΜΠΑΚΤ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ02200003 

 

 

0,01 

 

350.000,00 

 

63.7326.01 

 

Π.Δ.Ε 

 

ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆Α ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200004 

 

 

0,01 

 

200.000,00 

 

64.7336.02 

 

Π.Δ.Ε 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆ΗΒΑΛΕΝΤΗ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200005 

 

 

0,01 

 

40.270,86 

 

64.7336.03 

 

Π.Δ.Ε 

 

 

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜ.ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Α΄ΦΑΣΗ  

 

 

2.155.419,14 

 

 

1.423.422,00 

 

 

60.7336.01 

 

 

Π.Δ.Ε 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ Π∆Ε ΜΕ Π.Σ.ΜΕΤΑΞΥ ∆.ΚΕΦ.ΚΑΙ 
ΠΙΝ –ΠΕ ΚΕΦΑΛ. 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆. 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

 

 

 

104.519,98 

 

 

 

 

6.599,05 

 

 

 

 

64.7323.01 

 

 

 

 

Π.Δ.Ε 

 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Β 

ΦΑΣΗ  

97.020,00 0,01 69.7422.01 Π.Δ.Ε  

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ∆ 

ΦΑΣΗ 

140.699,99 0,01 69.7422.02 Π.Δ.Ε  

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤ.Ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΠΕ  

 

177.272,70 

 

91.084,77 

 

30.7326.16 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΕ 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) 

 

 

75.000,00 

 

172.915,22 

 

10.7336.02 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ  

 

58.686,00 

 

56.925,26 

 

15.7336.17 

 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ/ΝΑ ΑΠΟ 
ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

 

ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Δ ) Την Τροποποίηση των Κ.Α. των παρακάτω έργων/μελετών: 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

2016 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Κ.Α. 
ΝΕΟ Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΠ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

 

 

10.989,01 

 

 

70.7413.39 

 

 

30.7413.39 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Β ΦΑΣΗ 
ΚΟΠΣ 5000113 

 

0,01 

 

1321.00 

30.7336.04 

 

 

64.7336.04 

 

 

ΕΣΠΑ  

     

 

Ε ) Μετονομασία κωδικών Κ.Α. των παρακάτω έργων/μελετών: 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

2016 
Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ 
(ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) 

 

 

20.000,00 

 

 

70.6279.10 

 

 

20.000,00 

ΣΑΤΑ 

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΕ 
ΜΕΤΟΝΟΜ,ΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΟΧΕΤΩΝ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 
(ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΜΕ΄ΛΕΤΗ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά 
ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

 

3.3334,84 

 

 

30.7413.02 

 

 

3.3334,84 

ΣΑΤΑ 

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΕ 
ΜΕΤΟΝΟΜ.ΑΠΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛ.ΆΦΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ. ΣΤΟΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΣ Μς ΤΙΤΛΟ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΛΑΚΗ ∆Ρ.ΣΑΜΗΣ-
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε 
ΣΑΜΗΣ  

 

 

 

 

1.643,23 

 

 

 

 

30.7413.03 

 

 

 

 

1.643,23 

ΣΑΤΑ 

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΕ 
ΜΕΤΟΝΟΜ.ΑΠΟ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΔ.ΟΔΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ 

ΜΑΛΑΚΗ ΔΡ. ΣΑΜΗΣ-
ΑΝΤ. ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΓΡ.ΤΙΤΛΟ  
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Αργοστόλι 11/02/2016 

Η Προϊσταµένη του τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης :Αλεξάνδρα Ποταµιάνου  

 Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Λογιστηρίου  της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

1. Μείωση ή αύξηση Κ.Α. Εσόδων οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» και Κ.Α. Εξόδων οµάδας 85 «Προβλέψεις 
µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους». 

• Εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 31/12/2015 5.684.242,14€.  
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2014 708.088,64€ 
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2015 564.071,72€ 

∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ του 12µήνου 2015 έναντι της ίδιας περιόδου του 2014 είναι 
αρνητική, το ανώτερο ποσό που δύναται να εισπραχθεί στο έτος 2016 από τους Κ.Α. της οµάδας 32 
«Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» είναι 
708.088,64€. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.976.153,60€ (5.684.242,14€-708.088,64€) πάει στον Κ.Α. 
Εξόδων 8511.01 µε τίτλο «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». Στον Προϋπολογισµό 
έτους 2016 στο σύνολο της οµάδας 32 είχε προϋπολογιστεί ποσό 5.843.578,39€ σύµφωνα µε τα 
εισπρακτέα υπόλοιπα 31/07/2015, ενώ τώρα πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό των 5.684.242,14€. Η 
διαφορά ανέρχεται στο πλην 159.336,25€. Στους Κ.Α. Εξόδων 8511.01 αντίστοιχα είχε προϋπολογιστεί 
ποσό 6.254.311,19€ ενώ µε τα απολογιστικά στοιχεία 31/12/2015 πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό 
των 4.976.153,60€ και η διαφορά ανέρχεται στο συν 51.067,711€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα 
κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Μεταβολή 

πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

μετά την 

παρούσα 

αναμόρφωση 

00.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 4.173.166,18 4.173.166,18 133.129,24 4.306.295,42 

20.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 104.739,98 104.739,98 311,04 105.051,02 

25.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 647.180,23 647.180,23 -82.373,17 564.807,06 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.925.086,39 4.925.086,39 51.067,11 4.976.153,50 
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Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Μεταβολή 

πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

μετά την 

παρούσα 

αναμόρφωση 

3211 Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 109.894,97 109.894,97 109.025,13 -869,84 109.025,13 

3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 663.860,25 663.860,25 551.811,18 -112.049,07 551.811,18 

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 112.481,60 112.481,60 107.331,64 -5.149,96 107.331,64 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.273,64 1.273,64 1.273,64 0,00 1.273,64 

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 1.286,39 0,00 1.286,39 

3218.01 Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε 374.000,70 374.000,70 372.029,06 -1.971,64 372.029,06 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε 51.761,85 51.761,85 51.366,67 -395,18 51.366,67 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 440.742,14 440.742,14 424.143,11 -16.599,03 424.143,11 

3218.04 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών 403.486,37 403.486,37 370.647,58 -32.838,79 370.647,58 

3219.01 Λοιπά έσοδα 605.980,23 605.980,23 622.458,29 16.478,06 622.458,29 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δημοτικής αγοράς και λοιπών 

ενοικίων 
1.069.645,60 1.069.645,60 1.066.379,33 -3.266,27 1.066.379,33 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 85.977,24 85.977,24 92.448,42 6.471,18 92.448,42 

3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδρομίων 404.614,77 404.614,77 391.687,69 -12.927,08 391.687,69 

3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων 
ΟΓΑ 4.721,50 4.721,50 4.716,20 -5,30 4.716,20 

3219.06 Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος 153.415,94 153.415,94 150.228,86 -3.187,08 150.228,86 

3219.07 Δικαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων 7.938,59 7.938,59 7.124,93 -813,66 7.124,93 

3219.09 Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 159.575,18 159.575,18 158.407,77 -1.167,41 158.407,77 

3219.11 Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ 253.918,42 253.918,42 260.560,08 6.641,66 260.560,08 

3219.12 Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας 184.131,16 184.131,16 162.200,83 -21.930,33 162.200,83 
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3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις 927,10 927,10 740,27 -186,83 740,27 

3219.18 Μισθώματα Καλιεργήσιμης 
Γής(άρθρο 255 ΔΚΚ) 3.881,08 3.881,08 3.881,08 0,00 3.881,08 

3219.20 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
από οικοδομικά υλικά. 3.257,38 3.257,38 3.159,88 -97,50 3.159,88 

3219.21 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 2.251,79 2.251,79 2.251,79 0,00 2.251,79 

3219.22 Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου 651.004,37 651.004,37 636.059,86 -14.944,51 636.059,86 

3219.23 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.377,17 3.377,17 3.377,17 0,00 3.377,17 

3219.26 Έσοδα απο αφαλάτωση νερού 2.133,40 2.133,40 2.133,40 0,00 2.133,40 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 59.308,29 59.308,29 56.603,31 -2.704,98 56.603,31 

3219.30 Χαρτόσημο μισθωμάτων προς 
απόδοση 0,00 0,00 2.026,66 2.026,66 2.026,66 

3219.31 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων 0,00 0,00 365,65 365,65 365,65 

3221.01 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 

μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 
τάξεις 

2.660,50 2.660,50 43.668,11 41.007,61 43.668,11 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 14.839,86 14.839,86 14.048,02 -791,84 14.048,02 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 11.230,91 11.230,91 10.800,14 -430,77 10.800,14 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.843.578,39 5.843.578,39 5.684.242,14 -159.336,25 5.684.242,14 

 

2. Στον αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2016 το χρηµατικό υπόλοιπο είχε 
προσδιοριστεί στο ποσό των 3.552.331,10€ βάση των απολογιστικών στοιχείων κατά την 
31/07/2015. Όµως κατά την 31/12/2015 διαµορφώθηκε στο ποσό των 3.848.274,62€ και η 
διαφορά ανέρχεται στο συν 295.943,52€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα κάτωθι: 

 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις 
Ποσό 

μεταβολής 

πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

πίστωση μετά 

την παρούσα 

μεταβολή 
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5111 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για 

την κάλυψη 

υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών 

474.469,09 474.469,09 659.789,37 185.320,28 659.789,37 

5119 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για 

την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 

891.682,46 891.682,46 0,00 -891.682,46 0,00 

5121 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για 

κάλυψη 

υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών 

135.000,00 135.000,00 85.000,00 -50.000,00 85.000,00 

5122 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα 

(εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις 

προοριζόμενες για 

επενδυτικές 

δαπάνες 

1.522.808,00 1.522.808,00 2.485.039,30 962.231,30 2.485.039,30 

5123 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για 

την κάλυψη 

ειδικευμένων 

δαπανών 

198.374,35 198.374,35 476.283,21 277.908,86 476.283,21 

5124 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από το 

Πρόγραμμα 

Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 

και Εθνικό ΠΔΕ) 

0,00 0,00 42.162,74 42.162,74 42.162,74 

5129 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για 

την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 

329.997,20 329.997,20 100.000,00 -229.997,20 100.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.552.331,10 3.552.331,10 3.848.274,62 295.943,52 3.848.274,62 

 

3. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 οι οφειλές του ∆ήµου µας διαµορφώθηκαν στο ποσό των 
3.652.347,75€. Από τις οφειλές αυτές παραστατικά συνολικού ποσού 208.686,00€ όπως 
φαίνονται στον πρώτο παρακάτω πίνακα ανά Κ.Α. Εξόδων δεν µεταφέρονται στο έτος 2016 
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διότι έχουν παραγραφεί ή ακυρωθεί µε πράξη του Ελεγκτικού ή συνοδεύονται από πιστωτικό 
τιµολόγιο που µηδενίζει την οφειλή. Παράλληλα έχουν µεταφερθεί σε Κ.Α. Εξόδων ΠΟΕ 
παραστατικά ύψους 2.256.342,56€. Λόγω του ότι οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων 
Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών διαµορφώθηκαν µε τα στοιχεία περιόδου Ιουλίου 2015, 
διαφορετικά από αυτά που διαµορφώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2015 και προκειµένου α) να 
µεταφερθούν τα υπόλοιπα απλήρωτα παραστατικά κατά την 31-12-2015 από το 2015 στο 
2016 και β) να διαµορφωθούν οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών 
Ετών σε ποσά βάση των οικονοµικών στοιχείων περιόδου ∆εκεµβρίου 2015, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µεταβολή των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων έτσι όπως φαίνονται στον 
δεύτερο παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016 

 

Κωδικός Περιγραφή 

Μη 

μεταφερόμενο 

στο έτος 2016 

ποσό 

00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 637,13 

00.6151.00 
Δικαιώματα τρίτων (προμήθεια ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και 

φόρων 
11.616,57 

10.6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές 

44,64 

10.6031.00 Αμοιβές Ληξιάρχου 112,19 

10.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 

ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
20,06 

10.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
9,39 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
2,25 

10.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 
58,70 

30.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων- Ο παρών κωδικός χαρακτηρίζεται 

δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής 
29,34 
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70.7425.17 
Εξοδα μετακίνησης και διαμονής "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG 

IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS 
135,00 

80.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα 
κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και 

τρίτων -αποζημιώσεις 

177,65 

80.8112.01 

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π. 

3.904,61 

80.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 88.282,38 

80.8114.01 
Φόροι - τέλη, πρόστιμα (τέλη κυκλοφορίας, κινητή τηλεφωνία Π.Ο.Ε. , 

ΔΕΗ , κοινόχρηστα κ.λ.π.) 
12.200,00 

80.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 87.142,72 

80.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 4.160,00 

80.8261.01 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 153,37 

ΣΥΝΟΛΟ 208.686,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ Π.Ο.Ε. 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 
Ποσό 

μείωσης 

πίστωσης 

Ποσό 

αυξησης 

πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

ποσό μετά την 

παρούσα 

αναμόρφωση 
Παρατηρήσεις 

00.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00  



 359 

00.8112.01 

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π. 

5.344,61 5.344,61 0,00 0,00 

ο παρών Κ.Α. 
θα 

μετονομαστεί 
σε "Αμοιβές 

αιρετών 
αρχόντων και 

τρίτων" 

00.8113.02 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για προμήθεια 
2% 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00  

00.8113.05 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων - ΤΑΠ ΔΕΗ για ΚΕΔΚΕ 15% 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00  

00.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 160.397,97 30.000,00 0,00 130.397,97  

00.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 303.111,81 75.000,00 0,00 228.111,81  

00.8117.01 
Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης 

Διαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων 

για την ολοκληρωμένη διαχείρηση 
στερεών αποβλήτων 

0,00 0,00 158.333,33 158.333,33  

00.8117.21 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 0,00 0,00 37.448,73 37.448,73  

00.8117.30 Επιχορήγηση Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00  

00.8113.12 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων ( Παραστατικά απόδοσης 
παγίας παρέδρων προηγούμενου 

έτους) 
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00  

00.8117.35 Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00  

10.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 

διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζημιώσεις 

105.000,00 0,00 60.000,00 165.000,00  

10.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 53.722,49 18.663,02 0,00 35.059,47  

10.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 93.168,06 28.892,72 0,00 64.275,34  

15.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -

ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

20.000,00 1.986,28 0,00 18.013,72  
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15.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.439,08 3.439,08 0,00 0,00  

15.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 500,00 500,00 0,00 0,00  

15.8122.03 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

0,00 0,00 1.349,31 1.349,31  

20.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -

ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

52.000,00 26.274,02 0,00 25.725,98  

20.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 30.000,00 0,00 65.143,55 95.143,55  

20.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 50.000,00 0,00 28.883,79 78.883,79  

25.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 83.739,32 307,18 0,00 83.432,14  

25.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 112.618,19 110,21 0,00 112.507,98  

30.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -

ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

103.000,00 53.931,50 0,00 49.068,50  

30.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 55.680,18 0,00 1.718,33 57.398,51  

30.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 97.127,76 0,00 23.255,44 120.383,20  

30.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 400,00 400,00 0,00 0,00  

30.8122.07 
Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για 
συντήρηση οδικού δικτύου Δημοτικής 

Ενότητας Αργοστολίου ΣΑΤΑ 
13.446,97 10.396,58 0,00 3.050,39  

30.8122.09 Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΔΔ 
Δαυγάτων ΣΑΤΑ 13.878,34 13.878,34 0,00 0,00  

30.8122.17 Επανακατασκευή τοιχείου Δημοτικής 
οδού 21ης Μαϊου Δ.Ε. Ομαλών ΣΑΤΑ. 4.824,06 4.824,06 0,00 0,00  

30.8122.18 Επανακατασκευή τοιχείου δρόμου 
Επανοχωρίου Δ.Ε. Ομαλών (ΣΑΤΑ) 4.920,00 4.920,00 0,00 0,00  
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30.8122.21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΑΜΟΥΤΣΑΝΤΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 4.870,00 4.870,00 0,00 0,00  

30.8122.23 Κατασκευή στεγάστρου στη στάση 
ΚΤΕΛ Μακρυωτίκων 2.928,79 2.928,79 0,00 0,00  

30.8122.25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 0,00 0,00 1.869,60 1.869,60  

30.8122.26 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 0,00 0,00 2.220,15 2.220,15  

30.8123.01 ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πυλαρέων 12.205,12 12.205,12 0,00 0,00  

35.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

21.000,00 13.542,94 0,00 7.457,06  

35.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 10.093,23 0,00 14.400,00 24.493,23  

35.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 29.007,23 0,00 3.520,00 32.527,23  

35.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 0,00 0,00 7.170,90 7.170,90  

40.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 

υπερωριακή απασχόληση 
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

3.000,00 2.170,00 0,00 830,00  

40.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00  

45.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -

ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 
διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζημιώσεις 

2.500,00 1.554,69 0,00 945,31  

45.8122.01 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΣΑΤΑ 0,00 0,00 4.643,25 4.643,25  

50.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 

και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 

διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -

13.000,00 13.000,00 0,00 0,00  
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αποζημιώσεις 

50.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 252,00 252,00 0,00 0,00  

60.8122.01 
Ανέγερση του νέου Δημοτικού 

Γηροκομείου Αργοστολίου Α' Φάση 
(Δημ.Γηροκομείο) 

170.877,02 170.877,02 0,00 0,00  

64.8122.02 Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου 
Ληξουρίου 0,00 0,00 97.920,93 97.920,93  

64.8122.03 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ 

0,00 0,00 167.561,78 167.561,78  

64.8122.04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 0,00 0,00 222.160,16 222.160,16  

64.8122.05 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ 
 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

0,00 0,00 11.721,17 11.721,17  

70.8111.00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -

ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες 

διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζημιώσεις 

25.000,00 2.028,38 0,00 22.971,62  

70.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 68.556,35 0,00 302.986,10 371.542,45  

70.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 24.613,88 5.869,91 0,00 18.743,97  

70.8117.07 Μισθώματα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 0,00 0,00 1.482,42 1.482,42  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.759.382,46 513.326,45 1.561.788,94 2.807.844,95  

 

4. Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.04 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη 
δαπανών από τις πληµµύρες της 25ης Σεπτεµβρίου 2015 (ΣΑΕ 055)» µε το ποσό των 
75.000,00€. Οι συγκεκριµένες δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο έτος 2015 και 
µεταφέρονται στο 2016 έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο προκειµένου 
να πιστωθεί στο ταµείο του ∆ήµου το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό και να αποπληρωθούν. 
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5. Ενίσχυση του Κ. Α. Εξόδων 15.6162.02 µε τίτλο «Έξοδα κηδείας άπορων δηµοτών σύµφωνα 
µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης» µε το ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

6. Μετά την διαµόρφωση του ποσού των προνοιακών επιδοµάτων στ΄ διµήνου έτους 2015 που 
αποπληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2016 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή πίστωσης 
Κ.Α. Εξόδων και Εσόδου π/υ έτους 2016 προκειµένου οι πιστώσεις να καταστούν ρεαλιστικές, 
όπως καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Τιµολ/θέντα 
Ποσό 

µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 

παρούσα 
αναµόρφωση 

15.8117.40 
Επίδοµα Χανσενικών (ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 
1.400,00 1.394,00 6,00 1.394,00 

15.8117.41 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων, αιµολυτική 
αναιµία, αιµορροφυλία 

AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

28.000,00 25.200,00 2.800,00 25.200,00 

15.8117.42 

Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών , 

τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

5.000,00 3.084,00 1.916,00 3.084,00 

15.8117.43 

Επίδοµα παραπληγικών 
τετραπληγικών δηµοσίου ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

11.000,00 9.031,60 1.968,40 9.031,60 

15.8117.44 

Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

7.000,00 6.707,18 292,82 6.707,18 

15.8117.45 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 
51.000,00 48.149,00 2.851,00 48.149,00 

15.8117.46 
Επίδοµα σε κωφάλαλα 

παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

13.000,00 11.982,20 1.017,80 11.982,20 

15.8117.47 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής 
καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

92.000,00 84.847,00 7.153,00 84.847,00 
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15.8117.48 

Ενίσχυση ατόµων µε 
ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( 

ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

180.000,00 166.620,59 13.379,41 166.620,59 

15.8117.49 

Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-

ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 

19.000,00 14.437,50 4.562,50 14.437,50 

15.8117.50 

Επίδοµα στεγαστικής 
συνδροµής ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

1.500,00 600,00 900,00 600,00 

15.8117.51 

Eπίδοµα εγκεφαλικής 
παράλυσης - σπαστικά ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 

11.000,00 1.394,00 9.606,00 1.394,00 

ΣΥΝΟΛΟ 419.900,00 373.447,07 46.452,93 373.447,07 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιώσεις 
Ποσό 

µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 

παρούσα 
αναµόρφωση 

2119.16 

ΚΑΠ για Προνοιακά 
Επιδόµατα ΣΤ ∆ιµήνου 

προηγούµενου Οικονοµικού 
Έτους 

419.900,00 373.496,07 46.403,93 373.496,07 

ΣΥΝΟΛΟ 419.900,00 373.496,07 46.403,93 373.496,07 

 

7. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 100.000,00 ευρώ. Μετά από αυτή την ενίσχυση η πίστωσή 
του θα διαµορφωθεί στο ποσό των 150.000,00 ευρώ. 

8. Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 1624.04 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων έργου 
"Αγροτική Οδοποιϊα Μακρυώτικα-Φάλαρη» και του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.02 µε τίτλο 
«"Επιστροφή χρηµάτων στην Τράπεζα Ελλάδος για το έργο "Αγροτική Οδοποιϊα Μακρυώτικα-
Φάλαρη "» µε το ποσό 32.167,16 ευρώ διότι αποδόθηκαν. 

9. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6117.00 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων)» που έχει εγκεκριµένη πίστωση 9.000,00 ευρώ µε ποσό 102,00 ευρώ 
σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου µας. 

10. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6131 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» 
που έχει εγκεκριµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε το ποσό των 4.478,85 ευρώ σύµφωνα µε την 
τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 
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11. ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.23 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ενυδρείου 
∆ΙΟΡΑΜΑ» µε πίστωση 7.000,00 ευρώ. 

12. ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών ψυχολογίας» 
µε πίστωση 22.000,00 ευρώ µετά από σχετικό αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του 
∆ήµου µας. 

13. Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» και του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 µε τίτλο 
«Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 61.746,19 όπου 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
µε την αριθµ. πρωτ. ∆23/56563/4103 προκειµένου να ενισχυθούν οικονοµικά για την 
αντικατάσταση της οικοσκευής οι πληγέντες από την πληµµύρα της 25ης Σεπτεµβρίου 2016. 

14. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» που έχει 
εγκεκριµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

15. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6073 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» που έχει εγκεκριµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

16. Ενίσχυση του Κ. Α. Εξόδων 35.6279.02 µε τίτλο «∆απάνες για την πρόληψη και των 
περιορισµό των εντόµων των φοινικοειδών» που έχει εγκεκριµένη πίστωση 42.020,80 ευρώ 
µε το ποσό των 15.321,80 ευρώ, σύµφωνα µε την αριθµ. 248/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µας για την έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης. 

17. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.07 µε τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού ∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων» που έχει 
εγκεκριµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

18. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)» που έχει εγκεκριµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ µε το ποσό των 15.000,00 
ευρώ. 

19. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταφορά υπολοίπων συµβάσεων από την χρήση 2015 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 
Ποσό 

ενίσχυσης 

πίστωσης 

Διαμορφωθέντα 

μετά την παρούσα 

αναμόρφωση 

10.6612 
Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 
33.000,00 4.790,90 37.790,90 

10.6643.02 
Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. 

Αργοστολίου 
10.000,00 6.395,70 16.395,70 

10.6643.04 
Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. 

Σάμης 
3.000,00 1.130,00 4.130,00 

20.6634 
Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού 
20.000,00 8.951,54 28.951,54 
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20.6641.02 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Αργοστολίου 

20.000,00 110.415,94 130.415,94 

20.6641.03 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Παλικής 

15.000,00 28.304,23 43.304,23 

20.6641.04 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σάμης 
5.000,00 7.192,67 12.192,67 

20.6641.06 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Πυλάρου 

10.000,00 36.285,63 46.285,63 

20.6641.08 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Ελειού-Πρόννων 

10.000,00 18.843,99 28.843,99 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 3.712,60 8.712,60 

35.6692.01 
Προμήθεια σπόρων, φυτών, 

δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 
8.000,00 3.683,80 11.683,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139.000,00 229.707,00 368.707,00 

 

20. Στο ποσό του χρηµατικού υπολοίπου που διαµορφώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 
περιλαµβάνεται και ποσό 31.910,00 ευρώ από χρήµατα που πιστώνονται στο ταµείο του 
∆ήµου µας από το Υπουργείο Εσωτερικών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές και 
αφορούν την β΄/βάθµια σχολική επιτροπή. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό 
των 31.910,00 ευρώ. 

21. Μετά από το κλείσιµο του έτους 2015 οι εισπράξεις των εσόδων της οµάδας Ι, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
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07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΤΑΚΤΙΚΑ 
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΕΚΤΑΚΤΑ 

διαµορφώθηκαν στο ποσό των 9.818.121,60 ευρώ, έναντι των 8.399.705,33 ευρώ του έτους 2014. 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά «εκτέλεση 2015 µείον εκτέλεση 2014» είναι θετική, το ανώτατο 
ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον π/υ 2016 για την οµάδα Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του 2014 
προσαυξηµένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. ∆ηλαδή 9.818.121,60 ευρώ. Το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον εγκεκριµένο π/υ έτους 2016 στην οµάδα Ι είναι 8.398.597,16 ευρώ, οπότε παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µεταβολή των πιστώσεων της ανωτέρω οµάδας όπως φαίνονται στο παρακάτω 
πίνακα: 

Κωδικός Περιγραφή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 2016 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς 

(άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 180.000,00 80.000,00 260.000,00   

0129.01 Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία 36.000,00 25.000,00 61.000,00   

0311 Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.150.000,00 450.000,00 3.600.000,00   

0313 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
100,00 1.000,00 1.100,00   

0411.00 Δικαίωματα εκ διαθέσεως τάφων 19.000,00 5.000,00 24.000,00   

0415 Δικαιώματα από τη χρήση 

οστεοφυλακίων 50,00 500,00 550,00   

0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 1.000,00 1.500,00 2.500,00   

0432.01 Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης 813.000,00 300.000,00 1.113.000,00   

0432.02 Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης 354.000,00 46.000,00 400.000,00   

0451 
Τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 

1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 

2130/93) 
131.700,00 50.000,00 181.700,00   
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0452.02 

Τέλος επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

(άρθρο 20 Ν 2539/97) 

60.000,00 20.000,00 80.000,00   

0461.00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 146.300,00 80.000,00 226.300,00   

0461.01 Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι 

χώροι 300.000,00 20.000,00 320.000,00   

0461.03 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων από οικοδομικά υλικά. 1.000,00 2.000,00 3.000,00   

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 350.000,00 20.000,00 370.000,00   

0718.06 
Τέλος χρήσης δικαιωμάτων 

διέλευσης βάση του άρ. 29 παρ. 6 

του ν.3431/2006 
0,00 2.000,00 2.000,00   

1511.01 Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου 10.000,00 25.000,00 35.000,00   

1511.02 
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 

356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
90.000,00 30.000,00 120.000,00   

1514 
Πρόστιμα ανέγερσης και 

διατήρησης αυθαιρέτων 

κατασκευών (άρθρο  
17.000,00 5.000,00 22.000,00   

1624.04 
Επιστροφή χρημάτων έργου " 

Αγροτική Οδοποιϊα Μακρυώτικα- 

Φάλαρη  
32.167,16 -32.167,16 0,00 

Η μεταβολή του 

παρών Κ.Α. 

αναφέρεται στην 

παράγραφο 8 της 

εισήγησης. Στον 

πίνακα αυτό 

αναφέρεται μόνο 

πληροφοριακά ως 

προς το σύνολο της 

μεταβολής της 

ομάδας Ι. 

1699.03 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 

μπορούν να ενταχθούν στις 

ανωτέρω τάξεις (Λιμενικό Ταμείο 

κλπ.) 
1.800,00 20.000,00 21.800,00   

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος 

ακίνητης περιουσίας 28.000,00 12.000,00 40.000,00   
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2116 
Τακτικά έσοδα από δυνητικά 

ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 

(Δημοτικός Φόρος) 
40.000,00 20.000,00 60.000,00   

2118.01 
Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 
50.000,00 30.000,00 80.000,00   

2118.02 
Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών(εστιατορίων κλπ) 
60.000,00 10.000,00 70.000,00   

2119.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 5.000,00 45.000,00 50.000,00   

2119.16 
ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα ΣΤ 

Διμήνου προηγούμενου 

Οικονομικού Έτους 
419.900,00   419.900,00 

Η μεταβολή του 

παρών Κ.Α. 

αναφέρεται στην 

παράγραφο 6 της 

εισήγησης. Στον 

πίνακα αυτό 

αναφέρεται μόνο 

πληροφοριακά ως 

προς το σύνολο της 

μεταβολής της 

ομάδας Ι. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 8.398.597,16 1.267.832,84 9.666.430,00   

 

22. ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» µε πίστωση 10.000,00 ευρώ. 

23. Όσον αφορά πιστώσεις έργων χρηµατοδοτούµενες από την ΣΑΤΑ, στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του έτους 2016, το ύψος τους διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα 
οικονοµικά στοιχεία και το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2015 έτσι όπως είχαν διαµορφωθεί 
κατά την 31η Ιουλίου 2015. Στο διάστηµα όµως που ακολούθησε µέχρι το κλείσιµο του έτους 
2015 έγιναν διαθέσεις πιστώσεων, τιµολογήσεις, πληρωµές και µεταβολές σε Κ.Α. Εξόδων 
χρηµατοδοτούµενων από τη ΣΑΤΑ. Για το λόγο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση 
του τµήµατος Προγραµµατισµού και οργάνωσης του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 
όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙ∆.ΧΑΡΩΝ  17.400,00 35.6262.02 -17.400,00 0,00 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο Κ.Α. ∆ΙΟΤΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟ 2015 ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 
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0,00 35.8113.10 17.400,00 17.400,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 36.900,00 30.7132.03 36.900,00 73.800,00   

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ  
0,00 10.8116.12 344,40 344,40 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
0,00 10.8113.10 7.183,44 7.183,44 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ 40.000,00 35.7332.01 -40.000,00 0,00   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 0,00 35.6262.11 8.000,00 8.000,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ 
0,00 35.6662 15.000,00 15.000,00 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΕ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟ "ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΣΕ 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ"ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ 
ΠΟΣΟ 12.000,00 ΕΥΡΩ ∆ΙΟΤΙ 

ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
3.000,00 ΕΥΡΩ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ 

(ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ )  

20.000,00 70.6279.10 0,00 20.000,00 

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΕ 
ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΟΧΕΤΩΝ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ 

(ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) " 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 34.700,00 35.7135.06 -34.700,00 0,00   

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ 
∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
5.957,03 30.7321.01 -5.957,03 0,00   
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

19.659,49 30.7333.49 16.037,81 35.697,30   

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ 

∆.∆. ΖΟΛΩΝ  
4.762,24 30.7323.02 -4.762,24 0,00   

ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΦΑΡΣΩΝ  
114.543,11 30.7311.01 -114.543,11 0,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

13.446,97 30.8122.07 -10.396,58 3.050,39 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΣΤΟ ∆.∆. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 13.878,34 30.8122.09 -13.878,34 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

1.950,00 30.7323.04 -1.950,00 0,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ  

0,00 30.8122.25 1.869,60 1.869,60 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΑΜΟΥΤΣΑΝΑΤΩΝ 
4.870,00 30.8122.21 -4.870,00 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΠΑΝΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2-3-ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
1.600,00 30.7331.21 -1.600,00 0,00   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

15.000,00 70.6262.04 -15.000,00 0,00   
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

0,00 30.6662.04 15.000,00 15.000,00   

∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΛΑΓΚΑ∆Α-ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ 0,00 30.7323.13 53.690,82 53.690,82   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
0,00 35.7135.07 35.000,00 35.000,00   

ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛ.∆ΡΟΜΟΥ 

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ∆.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

6.669,68 30.7323.18 -6.669,68 0,00   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛ.∆ΡΟΜΟΥ 

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ∆.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

0,00 30.7412.06 6.669,68 6.669,68   

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η 
ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2.738,72 30.7323.22 -2.738,72 0,00   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

"ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η 
ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

0,00 30.7412.05 2.738,72 2.738,72   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

"ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Ά 
ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

3.334,84 30.7413.02 0,00 3.334,84 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟ 
"ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Ά 
ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ " 

ΣΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΖΑΤΩΝ 0,00 30.7323.80 4.145,10 4.145,10   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ∆.Κ. 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
0,00 30.7323.11 6.162,30 6.162,30   

2.230,00 30.7332.03 -2.230,00 0,00   

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 

0,00 30.8122.26 2.220,15 2.220,15 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 

ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 
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ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΕΛ.ΠΡΟΝΝΩΝ 

5.000,00 70.6262.06 -5.000,00 0,00   

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
∆.Ο∆ΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟ  

7.200,00 25.7336.01 -7.200,00 0,00   

1ο Υποέργο: Αποχέτευση 
Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου -

ΚΕΦΑΛ΄. 
0,00 25.7326.18 15.972,42 15.972,42   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΕΛ.ΠΡΟΝΝΩΝ  

0,00 30.6662.08 25.000,00 25.000,00   

∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΘΡΕΑ - ΑΣΟΥ 51.680,68 30.7333.107 -51.680,68 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

"ΣΑΤΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ" 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ 
ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ  

0,00 30.8121.01 147.600,00 147.600,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ" ΓΙΝΕΤΑΙ "ΣΑΤΑ"  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝ∆ΡΕΑ 

ΛΙΜΕΝΙ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
3.480,00 30.7336.23 21.520,00 25.000,00   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΕΡΙΣΟΥ 

5.000,00 70.6262.09 -80,00 4.920,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ  

0,00 30.6662.11 13.153,95 13.153,95   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 

3.016,00 10.7331.02 -1.060,00 1.956,00   
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 
0,00 10.7331.20 1.060,00 1.060,00   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΣΟΥ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 

0,00 30.6262.14 2.907,22 2.907,22   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ 
ΦΙΣΚΑΡ∆Ο (ΘΕΣΗ ΑΝΤΡΕΑ 

ΛΙΜΕΝΙ-ΖΑΒΑΛΑΤΑ) 
25.000,00 30.7333.14 -25.000,00 0,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ) 
0,00 30.7323.09 3.936,00 3.936,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ  
0,00 30.7323.10 3.665,40 3.665,40   

5.000,00 70.6262.05 -2.761,40 2.238,60   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

0,00 70.8113.10 2.733,68 2.733,68 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

0,00 30.6662.07 25.000,00 25.000,00   

0,00 15.7331.10 1.971,69 1.971,69   

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΤ.ΒΛΑΧΑΤΩΝ  

0,00 15.8122.03 1.349,31 1.349,31 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ ∆ΗΜ. 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ  

0,00 15.7412.01 1.500,00 1.500,00   



 375 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) 

142.057,88 10.7336.02 -75.000,00 67.057,88 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

"ΣΑΤΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ".ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΡΓΟ ΘΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

15.000,00 70.6262.03 -15.000,00 0,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

0,00 30.6662.05 25.000,00 25.000,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - ΣΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ  
12.000,00 30.7333.167 3.000,00 15.000,00   

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ 
ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΕΜΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
0,00 15.6261.03 12.546,00 12.546,00   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΥΩΝ & 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ Η/Μ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

0,00 15.6261.04 10.332,00 10.332,00   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
0,00 15.6262.01 16.113,00 16.113,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. 

ΠΑΛΙΚΗΣ 
0,00 35.7135.08 60.000,00 60.000,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΕΡΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 
0,00 30.7336.14 5.399,00 5.399,00   

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

120.000,00 30.7332.11 -30.000,00 90.000,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 2ο ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.854,00 15.7326.02 1.346,00 7.200,00   
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ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Τα.Κ. 

ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ  
28.732,52 30.7336.01 6.608,48 35.341,00   

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ 
Κ ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ  3.000,00 30.7333.15 -3.000,00 0,00   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ 246,00 30.7323.96 -246,00 0,00   

ΣΧΟΟΑΠ ∆.ΠΥΛΑΡΕΩΝ  12.205,12 30.8123.01 -12.205,12 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

12.215,00 30.7336.32 -12.215,00 0,00   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 

2.928,79 30.8122.23 -2.928,79 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΠΥΛΑΡΟΥ 

5.000,00 70.6262.08 -5.000,00 0,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΠ.ΖΕΥΓΟΥΣ 

10Κ  
6.150,00 70.7131.01 -6.150,00 0,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ  

0,00 30.6662.10 13.153,95 13.153,95   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - ΣΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΥΛΑΡΟΥ  
0,00 30.7333.168 9.100,95 9.100,95   
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - ΣΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΥΛΑΡΟΥ  
0,00 30.8116.12 2.899,05 2.899,05 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 10.000,00 30.7333.124 -10.000,00 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

"ΣΑΤΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ" 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 10.000,00 30.7333.108 -10.000,00 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

"ΣΑΤΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ" 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΓΡΙΖΑΤΩΝ 10.000,00 30.7333.127 -10.000,00 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

"ΣΑΤΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ 
"ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ" 

5.000,00 70.6262.07 -5.000,00 0,00   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Ε 

ΣΑΜΗΣ 

0,00 70.8113.10 4.145,10 4.145,10 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - ΣΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΑΜΗΣ  
0,00 30.7333.169 11.907,60 11.907,60   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  

0,00 30.6662.06 25.000,00 25.000,00   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆Ε ΣΑΜΗΣ 
4.801,92 10.7331.01 -4.801,92 0,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 0,00 35.7135.09 30.000,00 30.000,00   

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο∆.ΣΑΜΗΣ -
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ -Ά 
ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6.846,80 30.7333.18 -6.846,80 0,00   
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ 0,00 30.7323.81 4.907,70 4.907,70   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο∆.ΣΑΜΗΣ -
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ -Ά 
ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

0,00 30.7413.04 6.846,80 6.846,80   

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

"ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΣΑΜΗΣ -ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε 

ΣΑΜΗΣ " 

1.643,23 30.7413.03 0,00 1.643,23 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟ 
"ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ 

ΜΑΛΑΚΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΑΜΗΣ -
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ" 

ΣΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ 

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 
Ο∆Ο 21ης Μαϊου ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΛΩΝ  
7.763,55 30.7326.06 -7.763,55 0,00   

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 21ης 
ΜΑΙΟΥ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ 

4.824,06 30.8122.17 -4.824,06 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΕΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ 
ΣΑΤΑ 

4.920,00 30.8122.18 -4.920,00 0,00 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

4.897,00 45.7326.02 -4.897,00 0,00   

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ 

0,00 45.8122.01 4.643,25 4.643,25 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ.∆.ΚΕΦΑΛ.∆Κ 

ΟΜΑΛΩΝ 

5.000,00 70.6262.10 -5.000,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 906.102,97 0,00 143.404,55 1.049.507,52   
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΣΑΤΑ 2.385.641,60 0,00 143.404,55 2.529.046,15   

 

24. Όσον αφορά πιστώσεις έργων χρηµατοδοτούµενες από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου , 
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2016, το ύψος τους διαµορφώθηκε λαµβάνοντας 
υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία και το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2015 έτσι όπως είχαν 
διαµορφωθεί κατά την 31η Ιουλίου 2015. Στο διάστηµα όµως που ακολούθησε µέχρι το 
κλείσιµο του έτους 2015 έγιναν µεταβολές. Με την αριθµ. πρωτ. 42419/4-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αποδόθηκαν στο ∆ήµο µας 
1.095.599,42 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων-έργων. Με απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται τα 
αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν κατά την κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες-έργα. Από το ποσό αυτό ο ∆ήµος µας θα 
χρησιµοποιήσει για επενδυτικές δαπάνες-έργα το ποσό των 110.000,00 ευρώ, το οποίο θα 
προσαυξήσει το ποσό των 579.768,60 ευρώ που θα αποδοθούν στο ∆ήµο µας κατά το έτος 
2016. Για το λόγο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του τµήµατος 
Προγραµµατισµού και οργάνωσης του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 όπως 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ 
ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 

147.600,00 30.8121.01 -147.600,00 0,00 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. ΘΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΣΚΑΛΑΣ - ΕΡΓΟ 
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 

0,00 30.7412.80 4.253,62 4.253,62  

∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΘΡΕΑ - ΑΣΟΥ 0,00 307.333.107 51.680,68 51.680,68 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. ΣΤΟ 
ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

Τ.Π. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΤΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 0,00 30.7333.124 10.000,00 10.000,00 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. ΣΤΟ 
ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

Τ.Π. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΤΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
0,00 30.7333.108 10.000,00 10.000,00 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. ΣΤΟ 
ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

Τ.Π. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΤΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.∆. ΓΡΙΖΑΤΩΝ 0,00 30.7333.127 10.000,00 10.000,00 

Ο ΠΑΡΩΝ Κ.Α. ΣΤΟ 
ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

Τ.Π. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΤΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η 

ΒΑΛΕΝΤΗ) 

0,00 10.7336.02 172.915,22 172.915,22 
ΣΤΟΝ Π/Υ Ο ΠΑΡΩΝ 

Κ.Α. ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΜΕ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 

97.915,22 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 147.600,00  111.249,52 258.849,52  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 
ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

578.045,78  111.249,52 689.295,30  

 

25. Μετά από τον απολογισµό των χρηµατοδοτούµενων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
δράσεων, λαµβάνοντας υπόψη το χρηµατικό υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2014 που αφορά την 
Πολιτική Προστασία και τα οφειλόµενα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 παραστατικά, τέλος 
του έτους 2015 στο χρηµατικό υπόλοιπο υπάρχουν 10.000,00 ευρώ. Προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί το ποσό αυτό και σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού 
του δήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.7132.01 
«Προµήθεια υδροφόρου οχήµατος» µε το ποσό των 10.000,00€. Μετά από την ενίσχυση αυτή 
τα έργα που χρηµατοδοτούνται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
Πολιτική Προστασία θα διαµορφωθούν στο ποσό των 157.000,00 ευρώ για το έτος 2016. 

26. Όσον αφορά τα έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µετά από µελέτη των οικονοµικών και γεωγραφικών 
δεδοµένων το ποσό που αντιστοιχεί στην Τ.Κ. Μακρυώτικων από την τοποθεσία Αγία ∆υνατή 
ανέρχεται στα 59.130,29 ευρώ και για την Τ.Κ. ∆ιλινάτων από την τοποθεσία Μονολάτι-
Ξερολίµπα ανέρχεται στα 27.057,64 ευρώ σε σχέση µε τα 177.272,70 ευρώ που έχουν 
εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό έτους 2016 Για το λόγο αυτό και 
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του τµήµατος Προγραµµατισµού και οργάνωσης του 
∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του 
τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ 

ΟΡΙΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

177.272,70 30.7326.16 457.272,70 -86.187,93 91.084,77 814.869,03 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛ. 
ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

44.318,18 30.7326.17 114.318,18 -44.318,18 0,00 285.196,34 

∆ΡΟΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΛΑΓΚΑ∆Α-
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ 

0,00 30.7323.13 0,00 44.318,18 44.318,18 44.318,18 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΚ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΟΠΟΥ 

ΕΊΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΟΝΟΛΑΤΙ-
ΞΗΡΟΛΙΜΠΑ 

0,00 30.7326.18 0,00 27.057,64 27.057,64 173.491,64 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΚ 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

0,00 30.7326.19 0,00 59.130,29 59.130,29 329.697,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Κ.Α. ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

221.590,88   571.590,88 0,00 221.590,88 1.647.572,61 

 

27. Όσον αφορά τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του 2015 και την εισήγηση τµήµατος 
Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 όπως 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΩΝ Η 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0,00 69.7412.01 0,01   ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ  

0,00 1322.31 0,01 

0,01 17.815,55 

  

0,01 64.7322.01 199.999,99   ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- 

ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟY ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200000  

0,01 1322.11 199.999,99 

200.000,00 900.000,00 

  

0,01 64.7413.02 949.999,99   ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001  0,01 1322.12 949.999,99 

950.000,00 1.500.000,00 

  

0,01 64.7336.01 59.999,99   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ- 

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200002  

0,01 1322.13 59.999,99 

60.000,00 1.000.000,00 

  

0,01 63.7326.01 349.999,99   ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ02200003 

0,01 1322.14 349.999,99 

350.000,00 800.000,00 

  

0,01 64.7336.02 199.999,99   ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ- 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆Α ΣΑΕΠ 
Κ.Α. 2012ΕΠ02200004 0,01 1322.15 199.999,99 

200.000,00 800.000,00 

  

0,01 64.7336.03 28.549,68   

0,00 64.8122.05 11.721,17 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΤΙ Η 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 

2012ΕΠ02200005 

0,01 1322.16 40.270,85 

40.270,86 400.000,00 
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2.155.419,14 60.7336.01 -731.997,14   

170.877,02 60.8122.01 -170.877,02 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΤΙ Η 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Α ΦΑΣΗ 

2.326.296,16 1322.22 -902.874,16 

1.423.422,00 2.801.206,77 

  

97.020,00 69.7422.01 -97.019,99   «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών, στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς Β ΦΑΣΗ »  

97.020,00 1322.28 -97.019,99 

0,01 97.020,00 

  

140.699,99 69.7422.02 -140.699,98   «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών, στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς ΄∆ ΦΑΣΗ»  

140.699,99 1322.28 -140.699,98 

0,01 140.699,99 

  

0,00 64.8122.02 97.920,93 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΤΙ Η 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

104.519,98 64.7323.01 -97.920,93   

"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ 
∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ" µε Κ.Ε. 

2008ΣΕ07100000 

104.519,98 1322.30 0,00 

104.519,98 104.519,98 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 2.668.536,19 659.676,68 3.328.212,87 8.561.262,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 
ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ Π∆Ε 

2.761.408,88 

  

659.676,68 3.421.085,56 9.404.248,58 
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ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΟΥ Η 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ 
Κ.ΟΠΣ: 296393 2010ΣΕ075  

0,00 0,08 1323.06 0,08   

1ο Υποέργο: Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Πόρου – Σκάλα 0,00 0,01 63.7326.02 0,01   

2ο Υποέργο: Αποχέτευση Σκάλας 0,00 0,01 63.7326.03 0,01   

3ο Υποέργο: Αγωγός προσαγωγής & 
έργα διάθεσης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων Πόρου – 
Σκάλας 

0,00 0,01 63.7312.02 0,01   

4ο Υποέργο: Αρχαιολογική επίβλεψη 
και σωστικό έργο 0,00 0,01 63.7312.03 0,01   

5ο Υποέργο: Σύνδεση Α/Σ µε ∆ΕΗ 0,00 0,01 63.7312.04 0,01   

6ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ µε Ο.Τ.Ε. 0,00 0,01 63.7312.05 0,01   

7ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ µε δίκτυο 
Ύδρευσης 0,00 0,01 63.7312.06 0,01   

8ο Υποέργο: Τεχνικός Σύµβουλος ΕΣΠΑ  0,00 0,01 63.7425.02 0,01   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΚΑ. ΣΑ: 
2011ΣΕ07580072  0,00 0,04 1323.02 0,04   

1ο Υποέργο: Αποχέτευση Ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 0,00 0,01 63.7326.04 0,01   

2ο Υποέργο: Αρχαιολογική επίβλεψη 
και σωστικό έργο 0,00 0,01 63.7326.05 0,01   

3ο Υποέργο: Σύνδεση Α/Σ µε ∆.Ε.Η. 0,00 0,01 63.7326.06 0,01   

4ο Υποέργο: Τεχνικός Σύµβουλος έργου 0,00 0,01 63.7425.03 0,01   

0,01 0,00 1321.00 0,01   ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ 
ΦΑΣΗ) Κ.ΟΠΣ: 5000113 ) 

0,01 0,00 64.7336.04 0,01   

0,00 0,01 1321.01 0,01   ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <∆.ΕΛΛΑ∆Α -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -ΙΟΝΙΟΙ 
ΝΗΣΟΙ>Κ.Α.MIS 465676 

0,00 0,01 69.7331.01 0,01   

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ Κωδικός (ΟΠΣΑΑ): 176192 

0,00 167.561,79 1323.12 167.561,79   

0,00 0,01 64.7323.02 0,01   

0,00 167.561,78 64.8122.03 167.561,78 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

0,00 0,01 1323.13 0,01   ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ Κωδικός (ΟΠΣΑΑ): 
176191 Κ.Α. Εσόδων: 1323.13 

0,00 0,01 64.7324.02 0,01   

0,00 0,01 1323.14 0,01   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ Κωδικός (ΟΠΣΑΑ): 
176304 

0,00 0,01 64.7324.03 0,01   

0,00 222.160,17 1323.16 222.160,17   

0,00 0,01 64.7323.03 0,01   
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆.Ε.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ Κωδικός (ΟΠΣΑΑ): 
176492 Κ.Α. Εσόδων: 1323.16 

0,00 222.160,16 64.8122.04 222.160,16 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΕ 
ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 0,01 389.722,11   389.722,12   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΕΣΠΑ 0,01 389.722,11   389.722,12   
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28. Όσον αφορά τη δράση της λειτουργίας του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών λαµβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 72 του ν. 4342/2015, το αριθµ. πρωτ. 45387/24-12-2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την παράταση συµβάσεων προσωπικού των 
Συµβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας των ΟΤΑ και 
την εισήγηση τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου µας, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος έτους 
2016 όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

0,00 € 15.6041.01 4.550,00 € 4.550,00 € 

0,00 € 15.6054 1.120,00 € 1.120,00 € 

0,00 € 15.6312 200,00 € 200,00 € 

0,00 € 15.6273 80,00 € 80,00 € 

«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας - 
∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής 

Υποστήριξης Βίας σε τοπικό επίπεδο στον 
Άξονα Προτεραιότητας 07» 

0,00 € 15.6232 1.500,00 € 1.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 0,00 7.450,00 7.450,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 0,04 
 

7.450,00 7.450,04 

 

29. Όσον αφορά έργα χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά 
στοιχεία του 2015 και την εισήγηση τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου 
µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2016 όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

30. Όσον αφορά έργα χρηµατοδοτούµενα από το Υπουργείο Παιδείας λαµβάνοντας υπόψη την 
σύµβαση του έργου και την εισήγηση τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου 
µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2016 όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Κ.Α. 
ΕΞΟ∆ΟΥ Η 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

Β/ΘΜΙΑΣ  
58.686,00 -1.760,74 15.7336.17 56.925,26 ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ 

ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Κ.Α. 
58.686,00 -1.760,74   56.925,26   

 

31. Στον Κ.Α. Εξόδων 45.6262.01 µε τίτλο «Εργασίες κοπής δένδρων δηµοτικών νεκροταφείων» 
και εγγεγραµµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία 
του σε «Εργασίες κοπής δένδρων δηµοτικών νεκροταφείων ∆.Ε. Παλικής» και την ίδια 
πίστωση. 

32. Επιπλέον παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 45.6262.02 µε τίτλο 
«Εργασίες κοπής δένδρων δηµοτικών νεκροταφείων ∆.Ε. Αργοστολίου» µε πίστωση 5.000,00 
ευρώ. 

33. Προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες για τις παρεχόµενες υπηρεσίες των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
00.6431.00 µε τίτλο «Ενηµερωτικές ∆ράσεις Λειτουργίας Κ.Ε.Π.» και πίστωση 1.600,00 ευρώ. 

34. Προκειµένου να λειτουργήσει ο ∆ήµος µας τη µορφωτική δράση του καλοκαιρινού σχολείου 
Φυσικής και Αστροφυσικής, βάση των διατάξεων του άρθρου 158 παρ. 3 του ν. 3463/2006, 
για µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
µε σκοπό την εισαγωγή των µαθητών στα επιτεύγµατα της Φυσικής και Αστροφυσικής, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.6473.02 µε τίτλο 
«λειτουργία καλοκαιρινού σχολείου Φυσικής και Αστροφυσικής» και πίστωση 12.000,00 
ευρώ. 

35. Προκειµένου να υλοποιηθεί η διοργάνωση ηµερίδας για την λειτουργία καλοκαιρινού 
σχολείου Φυσικής και Αστροφυσικής, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 15.6473.01 µε τίτλο «∆ιοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας για την λειτουργία 
καλοκαιρινού σχολείου µε πίστωση 2.500,00 ευρώ. 

36. Προκειµένου να αποδοθεί βάση της αριθµ. 330/2013 απόφασης ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
στον Κοινωνικό Συνεταιρισµό ΚΟΙΣΠΕ (ΡΟΤΑ) το ποσό των 60.000,00 ευρώ παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.38 µε τίτλο «Επιχορήγηση 
ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» µε πίστωση 60.000,00 ευρώ. 

37. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος σε δαπάνες φωτοερµηνείας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.25 µε τίτλο «∆απάνες φωτοερµηνείας» µε πίστωση 
2.000,00 ευρώ. 

38. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισµού κοινοχρήστων 
χώρων περιοχής γηπέδου και παλιών σφαγείων Σκάλας µετά από αίτηµα της ∆/νσης 
Καθαριότητας του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση της πίστωσης του 
Κ.Α. Εξόδων 35.6262.07 µε τίτλο «Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» κατά 6.000,00 ευρώ (διαµορφωµένη πίστωση µετά την 
παρούσα αλλαγή 6.000,00 ευρώ) και την δηµιουργία του Κ.Α. 35.6262.12 µε τίτλο «Υπηρεσίες 
καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων περιοχής γηπέδου και παλαιών σφαγείων Σκάλας» µε 
ποσό 12.934,00 ευρώ. 

39. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 00.6738.01 από 
«Προγραµµατική Σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση (ΚΕ∆ΗΚΕ)» σε «Ετήσιο Πρόγραµµα 
∆ράσης ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» 

40. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 00.3737.03 από «Υλοποίηση 
προγραµµατικών συµβάσεων - Σύµβαση µε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» σε «Επιχορήγηση 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας». 
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41. Προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες πραγµατοποίησης των τοπικών και εθνικών εορτών 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 
00.6443 µε τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» µε το ποσό των 
3.000,00 ευρώ για να διαµορφωθεί στις 6.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
437.954,88 ευρώ. 

Αργοστόλι 11 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Προϊστάµενος : Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  
απαντήθηκαν από την υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη και 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αφού επισηµαίνει ότι καλό θα ήταν οι εισηγήσεις επί των οικονοµικών 
θεµάτων να αποστέλλονται  στους συµβούλους τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα της 
συνεδρίασης για να προλαβαίνουν  να ενηµερωθούν , δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω 
παραγράφους της τροποποίησης : 5-6-11-12-15-20-26-28-34 και 35. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει την τροποποίηση στις παρακάτω παραγράφους της 
εισήγησης:   4-5-6-9-10-13-15-16-36 & 37.Για την παράγραφο 26 σχετικά µε την κατανοµή των εσόδων 
από τις ανεµογενήτριες προτείνει να  κατανεµηθεί σε πιστώσεις του Προϋπολογισµού 2016 όλο το 
ποσό του 1.647.572,61 € (αν και δεν έχουµε ενηµέρωση από την ΛΑΓΗΕ για το πραγµατικό ποσό που 
µας οφείλουν )και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης   - Κουρκουµέλης Ηλίας.           . 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
       την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

Προϋπολογισµού 2016. 

 Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας  . 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  
Οικονοµικού Έτους 2016 . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 
2016   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    49  / 2016                                                                    Α∆Α: 7∆9ΜΩΕ5-42Τ                                                                  
ΘΕΜΑ : Ανάκληση των 36 & 37/29-01-2016 αποφάσεων της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 13 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση των 36 & 37/29-01-2016 αποφάσεων της  
Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης των 
έργων : α) «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ. Κ. ∆ιβαράτων της 
∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων και  
β) «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. 
Πυλαρέων»,  µεταξύ  τεσσάρων  εργολάβων   δηµοσίων έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον  ανατέθηκε 
η εκτέλεσή τους στον  Ε.∆.Ε   κ. Παπαδηµάτο Χαρ. Παναγή µε τις 36 & 37/2016 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,ο οποίος  προσέφερε τις οικονοµικότερες  προσφορές . 
 
Επειδή εκ παραδροµής στην  ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  για την υποβολή προσφορών 
αναρτήθηκαν τα προϋπολογίζοµενα   συνολικά  ποσά    συµπεριλαµβανοµένων   και των Γενικών 
Εξόδων  & του Εργολαβικού Οφέλους τα οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις απευθείας 
αναθέσεις εκτέλεσης έργων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες και  βάσει των ποσών αυτών κατατέθηκαν οι 
προσφορές, οι εν λόγω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δεν είναι σύννοµες . Ζητείται η 
ανάκλησή τους προκειµένου να προβούµε  στις απαραίτητες ενέργειες για την σύννοµη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εν λόγω έργων. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης– 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
                               ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ανακαλεί τις 36 & 37/29-01-2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την σύννοµη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των έργων :   
α)  «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ. Κ. ∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Πυλαρέων και  
β) «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. 
Πυλαρέων». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     50   / 2016                                                         Α∆Α: 7∆ΤΤΩΕ5-Υ4Ψ                                                               
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή 
Αντυπάτων Τ. Κ. ∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 14 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες 
Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ. Κ. ∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  
Πυλαρέων» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική 
επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές 
διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η 
αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική 
αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, 
προκειµένου για δήµους από την Οικονοµική Επιτροπή.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. 
∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την 
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ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον 
οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους ∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών (10.271,46 Ευρώ) για 
τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της χώρας. 
Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ.Κ. 
∆ιβαράτων της ∆.Ε. Πυλαρέων»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.199,82 Ευρώ, η οποία έχει 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7333.17.  
Για το έργο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.  59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  του έργου από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ποσού 5.853,51 µε Γενικά Έξοδα 
και Εργολαβικό ¨Οφελος και συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α 7.199,82 €  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην εκτέλεση του παραπάνω έργου ανάρτησε  την υπ αριθ. 2176/21-01-2016 ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους εργολήπτες. 
Μέχρι την Τρίτη το µεσηµέρι τις 26-01-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
εργοληπτών  δηµοσίων έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεση του εν λόγω έργου  . 
1. η αριθ. πρωτ. 2617/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Κουράκος Γεώργιος   
2. η αριθ. 2825/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής      
3. η αριθ. 2620/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Καππάτος Χρήστος του Φωτίου  
4. η αρίθ. 2799/2016 προσφορά µε την επωνυµία : Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου  
Αµέσως µετά η Πρόεδρος ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων 
εργολάβων σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Κουράκος Γεώργιος  προσφερόµενη  έκπτωση 1% (ένα )       ποσό                7.127,82 € µε    Φ.Π.Α 
2. Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής  συνολικό ποσό µε την  έκπτωση                       6.095,88 € µε    Φ.Π.Α 
3. Καππάτος Χρήστος του Φωτίου έκπτωση 2΄% (δύο )   ποσό                           7.055,82 € µε    Φ.Π.Α 
4. Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου έκπτωση 14% (δέκα τέσσερα)   ποσό     6.191,85 € µε    Φ.Π.Α . 
 
 Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει  την ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., 
Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή   ο οποίος προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή.  
Επειδή εκ παραδροµής στην  ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  για την υποβολή προσφορών 
αναρτήθηκαν τα προϋπολογίζοµενα   συνολικά  ποσά    συµπεριλαµβανοµένων   και των Γενικών 
Εξόδων  & του Εργολαβικού Οφέλους τα οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις απευθείας 
αναθέσεις εκτέλεσης έργων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες και  βάσει των ποσών αυτών κατατέθηκαν οι 
προσφορές, ζητήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 3962 /8-02-2016  έγγραφό µας από τον εργολάβο κ. 
Παπαδηµάτο Παναγή να αποδεχθεί εγγράφως να µην συµπεριληφθούν τα Γενικά Εξόδα  & το  
Εργολαβικό  Όφελος στην σύµβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου όπου και µε την αριθµ . 
4273/9-02-2016 αίτησή του ο κ. Παπαδηµάτος Παναγής κάνει αποδεκτό το αίτηµα της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Μετά όλα τα παραπάνω η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει την ανάθεση του  άνω  έργου στον 
εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή  αντί ποσού  4.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 
5.166,00 € µε Φ.Π.Α . 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης– 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 



 390 

3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
4.  το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
5. η υπ’ αριθµόν 59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό    
6. τις   προσφορές  των  εργοληπτών  δηµοσίων έργων  
7. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης 

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 
παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 
περιπτ. ε 

8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και 
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

9. την 247/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων 
Τ. Κ. ∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων» µε απευθείας ανάθεση. 

2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.199,82  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7333.17  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του 
παραπάνω έργου. 

 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή                                                                
έναντι του ποσού των  5.166,00 € µε    Φ.Π.Α. 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      51  / 2016                                                          Α∆Α: 7Κ56ΩΕ5-Τ3Ι 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία 
Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 15 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες 
Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική 
επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές 
διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η 
αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική 
αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, 
προκειµένου για δήµους από την Οικονοµική Επιτροπή.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. 
∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την 
ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον 
οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους ∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και 
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Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών (10.271,46 Ευρώ) για 
τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της χώρας. 
Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας 
της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 2.996,16 Ευρώ, η οποία 
έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7333.07.  
Για το έργο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.  49178/9-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  του έργου από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ποσού 2.996,16 €  µε Γενικά 
Έξοδα και Εργολαβικό ¨Οφελος και συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α  2.996,16  € 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην εκτέλεση του παραπάνω έργου ανάρτησε  την υπ αριθ. 2176/21-01-2016 ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους εργολήπτες. 
Μέχρι την Τρίτη το µεσηµέρι τις 26-01-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
εργοληπτών  δηµοσίων έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεση του εν λόγω έργου  . 
1. η αριθ. πρωτ. 2618/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Κουράκος Γεώργιος   
2. η αριθ. 2824/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής      
3. η αριθ. 2621/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Καππάτος Χρήστος του Φωτίου  
4. η αρίθ. 2802/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων 
εργολάβων σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Κουράκος Γεώργιος  προσφερόµενη  έκπτωση 1% (ένα )       ποσό                2.966,20 € µε    Φ.Π.Α 
2. Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής  συνολικό ποσό µε την  έκπτωση                       2.685,09 € µε    Φ.Π.Α 
3. Καππάτος Χρήστος του Φωτίου έκπτωση 2΄% (δύο )   ποσό                           2936,24  € µε    Φ.Π.Α 
4. Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου έκπτωση 5% (πέντε )                 ποσό     2.846,35  € µε    Φ.Π.Α . 
 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., 
Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή   ο οποίος προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή.  
Επειδή εκ παραδροµής στην  ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  για την υποβολή προσφορών 
αναρτήθηκαν τα προϋπολογίζοµενα   συνολικά  ποσά    συµπεριλαµβανοµένων   και των Γενικών 
Εξόδων  & του Εργολαβικού Οφέλους τα οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις απευθείας 
αναθέσεις εκτέλεσης έργων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες και  βάσει των ποσών αυτών κατατέθηκαν οι 
προσφορές, ζητήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 3962 /8-02-2016  έγγραφό µας από τον εργολάβο κ. 
Παπαδηµάτο Παναγή να αποδεχθεί εγγράφως να µην συµπεριληφθούν τα Γενικά Εξόδα  & το  
Εργολαβικό  Όφελος στην σύµβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου όπου και µε την αριθµ . 
4273/9-02-2016 αίτησή του ο κ. Παπαδηµάτος Παναγής κάνει αποδεκτό το αίτηµα της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Μετά όλα τα παραπάνω η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει την ανάθεση του  άνω  έργου στον 
εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή  αντί ποσού  1.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 
2.275,50  € µε Φ.Π.Α . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Ηλίας Κουρκουµέλης –Λυκούδης Ιωάννης– 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
10. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
11. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
12. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
13.  το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
14. η υπ’ αριθµόν 59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό    
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15. τις   προσφορές  των  εργοληπτών  δηµοσίων έργων  
16. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης 

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 
παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 
περιπτ. ε 

17. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και 
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

18. την 248/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας 
της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.Ψηφίζει Πίστωση ποσού 2.996,16   ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7333.07  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του 
παραπάνω έργου. 

 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή                                                                
έναντι του ποσού των  2.275,50    € µε    Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                 
                                                                     
 Σοφία Γαρµπή   
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


