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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  6 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Φεβρουαρίου  2017   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24   η   Φεβρουαρίου  του έτους 2017 , ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα  
12: 00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  4853/20 -02 -2017  έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                         
2.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                        
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                   
4.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στην 39/2017 )                    Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                                                                             
 5.   Αραβαντινός ∆ιονύσιος(Αναπληρωµατικό Μέλος) 
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος_ ΠΑΡΩΝ από την 40 έως & την 47/2017)                                                                                                                
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   39  / 2017                                                                      Α∆Α: ΩΓ9ΣΩΕ5-ΨΛ2 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , θέτει  προς συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης   ως κατεπείγον λόγω λήξης της θητείας της παρούσας Οικονοµικής Επιτροπής  και 
προκειµένου να µην καθυστερήσει η διαδικασία του διαγωνισµού  το θέµα : «Έγκριση 2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για την συζήτηση του ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . 
 Αφού τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία – Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος – Αραβαντινός 
∆ιονύσιος και Ανουσάκης Νικόλαος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος 
 η  Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος το εν λόγω θέµα  θέτει υπόψη των Μελών προς έγκριση το από 
23/02/2017 διαβιβαστικό του µε το οποίο διαβιβάζει το µε αρίθ. πρωτ. 4513/23-02-2017 Πρακτικό για 
το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :       
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                           Αργοστόλι:  16.02.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  4513 

 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

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

έτος 2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 16.02.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4232/14-02-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 30851 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάςκαι των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 16/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα 
µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 2089/25-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30851.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 16η 
Φεβρουαρίου και ώρα 09:30 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:4229/14-02-
2017) προς τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος 48666 & 49023 
& 49408 & 49748. Επισηµαίνεται ότι για τεχνικούς λόγους (αδυναµία  αποµακρυσµένης επικοινωνίας 
του Η/Υ του δήµου µε την πύλη του συστήµατος), η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω 
διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:25 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30851 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  αναφεροµένων οικονοµικών προσφορών,   

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

19/1/2017. 09:43:04 48666 

 
2 

DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18/01/2017,18:03:01 49023 

3 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 18/01/2017, 10:17:36 49408 

4 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 19/01/2017. 01:25:53 49748 

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

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν οι  οικονοµικές προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε 
: 

α)την υπ. Αριθµ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

β)την υπ. αριθµ. 16/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 2089/25-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 4229/14-02-2017 γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τους 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος 48666 & 
49023 & 49408 & 49748, 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των  ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών προσφορών, 
έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 



 155 

1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 48666 της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αφενός 
αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(οµάδα Α) και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 
22.157,56€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 23,85% 

2ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 49023, της εταιρείας µε την επωνυµία «DAILY 
FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
αφενός αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Οµάδα Α) και τις ανάγκες του ∆.Γ.Α.(Οµάδα Γ) 
και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 20.950,05€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και στο ποσό των  
25.069,95€(µε ΦΠΑ) για το ∆.Γ.Α..Το δε ποσοστό έκπτωσης, της µε α/α συστήµατος 49023, ανήλθε σε 
28% για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και σε 36% για το ∆.Γ.Α., 

3ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 49408 της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορούσε το σύνολο των Οµάδων του εν λόγω διαγωνισµού, και 
αναλυτικά ως εξής: 

για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς(Οµάδα Α) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 24.468,42€(µε ΦΠΑ) 
και ποσοστό έκπτωσης 15,908%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα Β) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 13.537,90€(µε 
ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 30,28%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α.(Οµάδα Γ) ) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 28.852,43€(µε 
ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 26,343%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα ∆) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 
894,33€(µε ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 15,979%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(Οµάδα Ε) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 
4.799,75€(µε ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 17,857%, 

4ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 49748 της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ αφορούσε το σύνολο των Οµάδων του εν λόγω διαγωνισµού, 
και αναλυτικά ως εξής: 

για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς(Οµάδα Α) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 27.713,16€(µε ΦΠΑ) 
και ποσοστό έκπτωσης 5,00%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα Β) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 18.376,68€(µε 
ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 5,35%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο ∆.Γ.Α.(Οµάδα Γ) ) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 32.113,17€(µε 
ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 18,02%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα ∆) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 
1.010,38€(µε ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 5,08%, 

για το Νοµικό Πρόσωπο Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(Οµάδα Ε) η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 
5.317,06€(µε ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 9,00%, 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του δήµου 
Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, 
επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου 
και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτών των οικονοµικών προσφορών µε α/α συστήµατος 48666 & 
49023 & 49408 & 49748,εκτιµώµενων ότι τόσο το περιεχόµενό τους όσο και οι αξιολογούµενες 
οικονοµικές προσφορές ήταν συµφέρουσες σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή παρεµφερή είδη, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και τις 
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ανάγκες του ∆.Γ.Α., την εταιρεία µε την επωνυµία «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της 
Μελέτης 28% & 36% αντιστοίχως, ήτοι:  συνολική προσφορά 16.895,20€(χωρίς ΦΠΑ) και 
20.950,05€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς & συνολική προσφορά 20.217,70€(χωρίς ΦΠΑ) και 
25.069,95€(µε ΦΠΑ) για το ∆.Γ.Α. 
 2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των Νοµικών Προσώπων ΟΚΑΠ, Λιµενικό Ταµείο & Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 30,28% & 15,979% & 17,857% αντιστοίχως, ήτοι: συνολική προσφορά 
10.917,66€(χωρίς ΦΠΑ) και 13.537,90€(µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ & συνολική προσφορά 721,23€(χωρίς 
ΦΠΑ) και 894,33€(µε ΦΠΑ) για το Λιµενικό ταµείο & συνολική προσφορά 3870,77€(χωρίς ΦΠΑ) και 
4.799,75€(µε ΦΠΑ) για την ΚΕ∆ΗΚΕ, 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 

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

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
 

β)  Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και 
τις ανάγκες του ∆.Γ.Α., την εταιρεία µε την επωνυµία «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της 
Μελέτης 28% & 36% αντιστοίχως, ήτοι:  συνολική προσφορά 16.895,20€(χωρίς ΦΠΑ) και 
20.950,05€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς & συνολική προσφορά 20.217,70€(χωρίς ΦΠΑ) και 
25.069,95€(µε ΦΠΑ) για το ∆.Γ.Α. 

γ) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των Νοµικών Προσώπων ΟΚΑΠ, Λιµενικό Ταµείο & Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 30,28% & 15,979% & 17,857% αντιστοίχως, ήτοι: συνολική προσφορά 
10.917,66€(χωρίς ΦΠΑ) και 13.537,90€(µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ & συνολική προσφορά 721,23€(χωρίς 
ΦΠΑ) και 894,33€(µε ΦΠΑ) για το Λιµενικό ταµείο & συνολική προσφορά 3870,77€(χωρίς ΦΠΑ) και 
4.799,75€(µε ΦΠΑ) για την ΚΕ∆ΗΚΕ, 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αραβαντινος ∆ιονύσιος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή  Ανουσάκης  Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   415 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 340/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  2089/25-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 4513/23-02-2017 2ο Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού.  
Την εισήγηση της Προέδρου:  
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                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 4513/23-02-2017  2ο Πρακτικό   της Επιτροπής  του 
Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» συνολικού 
προϋπολογισµού 94.591,33 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 
2. Ανακηρύσσει  προσωρινό  ανάδοχο  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και τις 
ανάγκες του ∆.Γ.Α., την εταιρεία µε την επωνυµία «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της 
Μελέτης 28% & 36% αντιστοίχως, ήτοι:  συνολική προσφορά 16.895,20€(χωρίς ΦΠΑ) και 
20.950,05€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς & συνολική προσφορά 20.217,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και 
25.069,95€(µε ΦΠΑ) για το ∆.Γ.Α. 
3. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των Νοµικών Προσώπων ΟΚΑΠ, Λιµενικό Ταµείο & Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 30,28% & 15,979% & 17,857% αντιστοίχως, ήτοι: συνολική προσφορά 
10.917,66€(χωρίς ΦΠΑ) και 13.537,90€(µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ & συνολική προσφορά 721,23€ (χωρίς 
ΦΠΑ) και 894,33€(µε ΦΠΑ) για το Λιµενικό ταµείο & συνολική προσφορά 3870,77€(χωρίς ΦΠΑ) και 
4.799,75€(µε ΦΠΑ) για την ΚΕ∆ΗΚΕ. 
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται  σε όλους τους  συµµετέχοντες εκτός από τους παραπάνω 
προσωρινούς αναδόχους. 
5. Καλούνται οι παραπάνω προσωρινοί ανάδοχοι να υποβάλλουν ενηµερωµένα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  40 / 2017                                                                     Α∆Α: 7ΝΙΤΩΕ5-1ΟΝ 

ΘΕΜΑ : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  
το 8o θέµα : «4η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  24-02-
2017 εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην 
οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
 
 

1. Μετά από την αριθµ. πρωτ. 4301/09-02-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) ποσού 100.000,00 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στο ∆ήµο 
µας απολογιστικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα 
υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την αποδοχή του ανωτέρω ποσού. 
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- την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και την αναµόρφωση προϋπολογισµού του έτους 
2017 ως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 
Ποσό 

Μεταβολής 

Πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

ποσό μετά την 

παρούσα 

μεταβολή 

1311.02 

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το 

Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών 

και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας - ΣΑΕ-055 90.889,80 100.000,00 190.889,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  90.889,80 100.000,00 190.889,80 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

70.6279.42 
Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες  0,00 73.327,60 73.327,60 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  0,00 73.327,60 73.327,60 

 
Στον Κ.Α. Εξόδων καταχωρείται ποσό κατά 26.672,40 ευρώ µειωµένο σε σχέση µε το έσοδο 
διότι παραστατικά ποσού 23.374,00 ευρώ από τις πληµµύρες του 2016 έχουν µεταφερθεί σε 
Κ.Α. Παρελθόντων Οικονοµικών ετών και συγκεκριµένα στον 70.8113.10 και ποσό 3.298,40 
αφορά µεταφερόµενη σύµβαση από το 2016 για εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. Πυλάρου. 

2. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 5006/21-02-2017 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού 
µε θέµα την χορήγηση αποζηµίωσης σε αποβιώσαν υπάλληλο του ∆ήµου µας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 204 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 173/1967 και 
την σχετική κατάσταση αποζηµίωσης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 20.6021.03 µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω θανάτου υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 1.358,40 ευρώ. 

3. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόδοσης κρατήσεων αµοιβών δικηγόρων που 
προκύπτουν από εργολαβικά µε υπαλλήλους του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4142.05 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου» µε το ποσό 
των 10.000,00 ευρώ και αντίστοιχα του Κ.Α. Εξόδων 00.8242.06 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής 
δικηγόρου» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

4. Για να καταχωρηθούν παραστατικά οφειλών που αφορούν µετακινήσεις υπαλλήλων κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του 2016 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 30.8111.00 µε 
τίτλο «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων 
µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

5. Μετά από αξιολόγηση του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ καθώς και 
των αναγκών που προέκυψαν παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και την αναµόρφωση προϋπολογισµού του έτους 2017 ως κατωτέρω: 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 25.7413.20 µε τίτλο «Υδραυλική µελέτη διάθεσης αποβλήτων 
(άλµη) της κινητής µονάδας Αφαλάτωσης στο Τ.∆. Άσου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
4.105,37 ευρώ. 
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• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.107 µε τίτλο «Κατασκευή λιθοδοµής στον Αγ. Νικόλαο 
στα Βάτσα ∆.Ε. Παλικής» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 7.187,04 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.23 µε τίτλο «Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεµα για 
τοποθέτηση οικίσκων Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
7.185,80 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.66 µε τίτλο «Αποκατάσταση κυκλοφορίας δηµοτικής 
οδού στην θέση 'Μαλακάτο" στην Τ.Κ. Σπαρτιών» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.69 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου στα 
Σπήλια» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 19.154,48 ευρώ 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.01 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό 
Αγ. Ιωάννη Χαβριάτων» κατά ποσό 14.373,60 ευρώ καθώς εκκρεµεί η έκδοση των 
απαραίτητων αδειοδοτήσεων 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.39 µε τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Λειβαθούς ΣΑΤΑ» κατά ποσό 
4.500,00 ευρώ 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.25 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού Παυλάτου-Λινάρδου» 
κατά ποσό 14.160,00 ευρώ 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.23 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού στον 
Οικισµό Χελµάτων ∆.Ε. Αργοστολίου» κατά ποσό 4.500,00 ευρώ. 

6. Προκειµένου να εφαρµοστεί η αριθµ. 328/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 7746/13-02-2017 
απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.01 µε τίτλο 
«Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ. 
 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 161.383,89 ευρώ.  
 

                                                                                                                        Αργοστόλι 22/02/2017                                                                       
Ο Προϊστάµενος  

                                                                    Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 1-2-4 και 6  και για την παρ.3 
ψηφίζει ΠΑΡΩΝ . Για την παρ. 5  ψηφίζει την δηµιουργία του Κ.Α για το έργο µε τίτλο «Κατασκευή 
βάσεων από σκυρόδεµα για τοποθέτηση οικίσκων Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου» -την 
δηµιουργία του Κ.Α για το έργο«Αποκατάσταση κυκλοφορίας δηµοτικής οδού στην θέση 'Μαλακάτο" 
στην Τ.Κ. Σπαρτιών»- την δηµιουργία του Κ.Α για το έργο«Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου στα 
Σπήλια» και τέλος για την δηµιουργία του Κ.Α για τα έργα : «Υδραυλική µελέτη διάθεσης αποβλήτων 
(άλµη) της κινητής µονάδας Αφαλάτωσης στο Τ.∆. Άσου»& «Κατασκευή λιθοδοµής στον Αγ. Νικόλαο 
στα Βάτσα ∆.Ε. Παλικής»δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους : 1 -2-3-6 και όσον αφορά την παρ. 4 
ψηφίζει ότι έχει σχέση µε την υπερωριακή απασχόληση µόνο των υπαλλήλων.  Από την παρ. 5  
ψηφίζει την δηµιουργία του Κ.Α για το έργο «Υδραυλική µελέτη διάθεσης αποβλήτων (άλµη) της 
κινητής µονάδας Αφαλάτωσης στο Τ.∆. Άσου» την δηµιουργία του Κ.Α για το έργο «Κατασκευή 
λιθοδοµής στον Αγ. Νικόλαο στα Βάτσα ∆.Ε. Παλικής» και την δηµιουργία του Κ.Α για το 
έργο«Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου στα Σπήλια» επίσης δεν ψηφίζει όλες τις παραπάνω 
µειώσεις γιατί δεν θα εκτελεστούν τα εν λόγω  έργα. 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή  .    
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
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• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

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

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

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    41 / 2017                                                                    Α∆Α:  7ΧΘ1ΩΕ5-ΦΙΧ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2017 της ∆.Ε   Αργοστολίου  και των Νοµικών Προσώπων. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών 
έτους 2017 της ∆.Ε  Αργοστολίου  και των Νοµικών Προσώπων, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 23 -
02-2017 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 5224 /23-
02-2017 το 2ο Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  23.02.2016    

                           Αριθ.Πρωτ.:  5224 

 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017(Ν.4412/2016) ,  Αρ. αποφ: 276/2016  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2o) 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 23.02.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 090:00 , π.µ. στο Γραφείο  
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 5165/22-02-2017 γραπτής 
πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την 
Οικονοµική προσφορά που υποβλήθηκε στον υπ. Αριθ. 30854 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
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1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) την υπ. αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 26/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το αριθ. 2090/25-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής , 

παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30854.   

Η  ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς ήταν η 23η 
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09:00 π.µ., σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση προς τους 
Προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος 49559(ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ) & 49760(ΜΠΑΖΙΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) . 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30854 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» .  

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου: 

α)να προχωρήσει στον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 
30854, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ», βάσει της αριθ. 26/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

 β)να αποσφραγισθεί η οικονοµική προσφορά µε α/α συστήµατος 49760 της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΜΠΑΖΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», 

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η  οικονοµική προσφορά αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» της προσφοράς µε α/α 
συστήµατος 49760,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
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α)την αυπ. Αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

β) την αριθ. 26/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το αριθ. 2090/25-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ) την αριθ.5165/22-02-2017 γραπτή ενηµέρωση, µέσω του συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ, προς τον 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  49760, 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της  οικονοµικής προσφοράς που είχε υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό,  

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 
συστήµατος 

1 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 49760 

Έγιναν γνωστά τα εξής : Συγκεκριµένα η οικονοµική προσφορά της εταιρείας  µε την επωνυµία 
«ΜΠΑΖΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» ανήλθε στο ποσό των 124.473,18 ευρώ (µε ΦΠΑ) και 
ποσοστό έκπτωσης 2,07 %.  
 Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της ότι : 

α)η προσφορά µε α/α συστήµατος 49760 της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΑΖΙΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» ήταν 124.473,18€(µε ΦΠΑ) για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,ήτοι 
έκπτωση 2,07% ,  και 

β) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και 
συγκεκριµένα για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη ∆Ε Αργοστολίου θα έχει µεγαλύτερο κόστος , 
εφόσον  αφενός δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης και αφετέρου θα καθιστούσε 
αδύνατη την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη ∆Ε Αργοστολίου,, 

γ)το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία  «ΜΠΑΖΙΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» ήταν η µοναδική για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη 
∆ε Αργοστολίου (οµάδα Α-υποοµάδα Α1 ΚΑΥΣΙΜΑ),  
          δ)την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς µε α/α συστήµατος 49760, 
εκτιµώµενη ότι τόσο το  περιεχόµενό της όσο  και η αξιολογούµενη οικονοµική  πρόσφορα ήταν 
συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς προµήθειες, 

ε) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό, που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» δεν κατετέθη  καµία προσφορά: 1ον) για την 
υποοµάδα Α2(Λιπαντικά) της Οµάδας Α του εν λόγω διαγωνισµού, 2ον) δεν ανακηρύχθηκε µειοδότης 
για τις Οµάδες Β(ΟΚΑΠ), Γ(Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή), ∆(∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή), 
Ε(ΚΕ.∆.Η.ΚΕ.) 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

α)Ως προσωρινό  ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και συγκεκριµένα για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη ∆ε Αργοστολίου (οµάδα Α-υποοµάδα Α1 ΚΑΥΣΙΜΑ) την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΜΠΑΖΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της 
Μελέτης 2,07% ,ήτοι έκπτωση 2.122,40€ , και συνολική προσφορά 100.381,60€(χωρίς ΦΠΑ) και 
124.473,18€(µε ΦΠΑ), 

β) Την εξεύρεση προµηθευτή µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των 
άµεσων αναγκών του Ο.Κ.Α.Π., της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής,της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής 
Επιτροπής και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ καθώς και για την υποοµάδα Α2(Λιπαντικά) της Οµάδας Α για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ   α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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                                                                        β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

                                                                      
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής του 

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

Νοµικών του Προσώπων» β) την ανακήρυξη  προσωρινού  ανάδοχου για την προµήθεια 

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

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και συγκεκριµένα για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη ∆ε Αργοστολίου 

(οµάδα Α-υποοµάδα Α1 ΚΑΥΣΙΜΑ) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΠΑΖΙΓΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 2,07% ,ήτοι έκπτωση 

2.122,40€ , και συνολική προσφορά 100.381,60€(χωρίς ΦΠΑ) και 124.473,18€(µε ΦΠΑ). γ) Μετά την 

έγκριση από την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) των φακέλων που δεν 

ανακηρύχθηκε  ανάδοχος , οι  αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων να 

προχωρήσουν για την  εξεύρεση προµηθευτή µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του Ο.Κ.Α.Π., της Πρωτοβάθµιας Σχολικής 

Επιτροπής, της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ καθώς και για την υποοµάδα 

Α2(Λιπαντικά) της Οµάδας Α για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή & Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   413/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 339/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  2090/ 25-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 5224/23-02-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 5224/23-02-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 247.345,16 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 199.471,91€ 
χωρίς ΦΠΑ 24% . 
2. Ανακηρύττει  προσωρινό  ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και συγκεκριµένα για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς στη ∆ε Αργοστολίου (οµάδα Α-υποοµάδα Α1 ΚΑΥΣΙΜΑ) την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΜΠΑΖΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της 
Μελέτης 2,07% ,ήτοι έκπτωση 2.122,40€ , και συνολική προσφορά 100.381,60€(χωρίς ΦΠΑ) και 
124.473,18€(µε ΦΠΑ), 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες εκτός του προσωρινού ανάδοχου. 
Καλείται ο  παραπάνω προσωρινός ανάδοχος  να υποβάλλει  ενηµερωµένα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 
4.Μετά την έγκριση από την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) των φακέλων που δεν 
ανακηρύχθηκε  ανάδοχος , οι  αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων να 
προχωρήσουν για την  εξεύρεση προµηθευτή µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του Ο.Κ.Α.Π., της Πρωτοβάθµιας Σχολικής 
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Επιτροπής, της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ καθώς και για την υποοµάδα 
Α2(Λιπαντικά) της Οµάδας Α για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   42  / 2017                                                               Α∆Α: 6Κ5ΡΩΕ5-ΡΧΘ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                        

Έγκριση 2ου Πρακτικού του «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017».»έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 5169 / 22-02-2017 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ,  
4864/ 20 -02-2017 Πρακτικό   για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αργοστόλι: 20.02.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                    Aριθ.Πρωτ.: 4864 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

για το έτος 2017» 
Σήµερα 20/02/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 4645/2017 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από 
τους: 
1.Μαντζουράτος Θεόδωρος, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 4531/16-
02-2017, Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(∆ιακριτικός τίτλος :DELI FOODS E.E. για το 
διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» , κατόπιν της υπ΄αρίθ’ πρωτ. 
3122/2017 έγγραφης πρόσκλησης, όπου όφειλε η ανωτέρω εταιρεία να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και  ειδικότερα: 

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

 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της εταιρείας ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(∆ιακριτικός τίτλος 
:DELI FOODS E.E  και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε 
αριθ. 1198/44088/28-12-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

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

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ.  28/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
γ)την αριθ. 414/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  
αριθ. 28/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
δ)την αριθ. 44093/28-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 

 ε)την αριθ. 338/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για 
το έτος 2017» 
 στ)την αριθ. 17/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε 
στο σύνολό του το το µε αρίθµ.πρωτ. 913/13-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆.Γ.Α. και αφετέρου κηρύχθηκε 
ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 
ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(∆ιακριτικός τίτλος :DELI FOODS E.E.» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆.Γ.Α. την εύρυθµη 
λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 28/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(∆ιακριτικός τίτλος :DELI FOODS E.E.» του 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στη 1198/44088/28-12-2016 διακήρυξη 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την υπηρεσία ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» για τις 
ανάγκες του ∆.Γ.Α. , την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ(∆ιακριτικός τίτλος :DELI FOODS E.E.»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ_________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ__________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει :  α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού διαγωνισµού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
 

β) Την ανακήρυξη ως Οριστικού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς,   τον Προµηθευτή µε την 
επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 
24,127% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 11.674,79€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
45.523,016 € 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                           
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   414 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 338/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  913/13-01-2017  1ο   Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθµ. πρωτ.  4864 / 20-02 -2017   2ο Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 4864/20-02-2017  2ο  Πρακτικό(ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης )   του Συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017συνολικού  προϋπολογισµού 
59.999,76 € (Πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
2. Ανακηρύσσει  οριστικό     ανάδοχο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον Προµηθευτή µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 24,127% επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 11.674,79€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 45.523,016 €. 
3. H   παρούσα απόφαση κατακύρωσης, κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον οριστικό 
ανάδοχο «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)». 
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών 
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από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    43 / 2017                                                                       Α∆Α: Ω8Ο∆ΩΕ5-14Ν 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής του  δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου στην θέση ΒΟΡΑΤΟ ∆.Ε Παλικής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και 

εισηγούµενη  το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής του  δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου στην θέση ΒΟΡΑΤΟ ∆.Ε Παλικής»θέτει 

υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 5128/22-02-2017 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 5112/22-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής δηµοπρασιών  για την 

εκµίσθωση ∆ηµοτικού Ακινήτου στην θέση ΒΟΡΑΤΟ ∆.Ε Παλικής το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  5112 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   22αν  Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα             09.00 π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας δηµοπρασιών για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Βορράτο» Τ.Κ. Σουλλάρων Κατωγής ∆.Ε. Παλικής το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν χώρος εναπόθεσης-αποθήκευσης υλικών, εµβαδού 2.413,32 τ.µ., 
σύµφωνα µε την αρ. 4000/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  και ΧΡΟΝΙΚΑ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)  Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
3) Γεώργιος Κατσιβέλης (Αν. Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
          Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Βοράτο» 
          Τ.Κ. Σουλλάρων Κατωγής ∆.Ε. Παλικής το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 
          σαν χώρος εναπόθεσης-αποθήκευσης υλικών.  
          Εµβαδόν ακινήτου 2.413,32 τ.µ. 
          Τιµή εκκίνησης: 300,00 € µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                  

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κηρύχθηκε 
ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                             Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος             
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              
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Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

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

               
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή  προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση  ∆ηµοτικού ακινήτου  που βρίσκεται στη θέση «Βοράτο» της  

Τ.Κ. Σουλλάρων Κατωγής ∆.Ε. Παλικής το οποίο θα χρησιµοποιηθεί  σαν χώρος εναπόθεσης-
αποθήκευσης υλικών µε   εµβαδόν ακινήτου 2.413,32 τ.µ. και να κηρύξει ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω Τακτικό 
∆ιαγωνισµό. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 20/9-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης  
το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού  . 
3)  και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 5112/22-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του  φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Βορράτο» Τ.Κ. Σουλλάρων Κατωγής ∆.Ε. Παλικής το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν χώρος εναπόθεσης-αποθήκευσης υλικών, εµβαδού 2.413,32 τ.µ., 
σύµφωνα µε την αρ. 4000/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου.   
2. Κηρύσσει   ΑΓΟΝΟ τον Τακτικό  φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   44  / 2017                                                                     Α∆Α: Ω∆ΜΕΩΕ5-Α1Π 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής του  δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου στον Πειραιά επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και 

εισηγούµενη  το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής του  δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου στον  Πειραιά επί της οδού Οµηρίδου 
Σκυλίτση και Αλιπέδου»θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 5129/22-02-2017 

διαβιβαστικό  της Γραµµατέα  της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία διαβιβάζει 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 5113/22-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 

δηµοπρασιών  για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού 
Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  5113 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   22αν  Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα             09.00 π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά και συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και 
Αλιπέδου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν υπαίθριος χώρος στάθµευσης  (parking), συνολικού 
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εµβαδού 252,5 τ.µ., όπως ορίζεται στην αρ.  4024/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  
δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)   Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Αν. Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
  Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά επί της   
          οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί  
          σαν υπαίθριος χώρος στάθµευσης (parking). 
          Εµβαδόν ακινήτου  252,5 τ.µ. 
          Τιµή εκκίνησης: 1.000,00€ µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                  

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κηρύχθηκε 
ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                             Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                               
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

               
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή  προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση  ∆ηµοτικού ακινήτου  που βρίσκεται στον Πειραιά και 

συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν 
υπαίθριος χώρος στάθµευσης  (parking), συνολικού εµβαδού 252,5 τ.µ., όπως ορίζεται στην αρ.  
4024/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου και να κηρύξει ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει  ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 21/9-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης  
το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού  . 

3) Το παραπάνω Πρακτικό και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 5113/22-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του  φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά και συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και 
Αλιπέδου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν υπαίθριος χώρος στάθµευσης  (parking), συνολικού 
εµβαδού 252,5 τ.µ., όπως ορίζεται στην αρ.  4024/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου .   
2. Κηρύσσει   ΑΓΟΝΟ τον Τακτικό  φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού 
ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά και συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και 

Αλιπέδου. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   45  / 2017                                                                   Α∆Α: 7Ν67ΩΕ5-ΟΥΡ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2017.   

 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2017.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για 
την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν 
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για 
τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση 
οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το 
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 
παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ 
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από 
εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, 
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος 
των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

158 16/02/2017 99,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 33/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 00.6463 4.113,96 

159 17/02/2017 450,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων(µετακίνηση 
Πάρσαλη στην Αθήνα) 206.422 1.050,00 
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160 19/02/2017 176,08 

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΗΝ Ο∆Ο ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ 
ΣΚΥΛΙΤΣΗ & ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ,ΠΕΙΡΑΙΑ 00.6463 3.937,88 

161 20/02/2017 930,00 

Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων σε δύο 
(2) παιδικές χαρές και σε ένα δηµοτικό 
σχολείο, µε τα Πρότυπα ασφαλείας από 
∆ιαπιστευµένο Φορέα ελέγχου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4, παρ. 3 της ΥΑ 28492/ΦΕΚ 
931/Β/2009. 35.6262.11 5.070,00 

162 20/02/2017 1.984,00 

Εργασίες επισκευής αλεξικέραυνου στ 
σχολικό συγκρότηµα Κεραµειών. 15.7331.11 8.016,00 

163 20/02/2017 79.310,60 

23ος Λογαριασµός έργου<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ>,σχετ. :820/14-12-2017 
∆ιαβιβαστικό δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 63.7326.04 320.334,19 

164 20/02/2017 20,00 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ Ι∆ΑΧ 00.6495.05 1.980,00 

165 21/02/2017 300,00 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Ε.Κ.∆.∆.Α.(αριθ. 1506/19-01-2017 αίτηση 
υπαλλήλου Αφροδίτης Κατσιβέλη) 10.6422 4.700,00 

166 21/02/2017 300,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΣΤ.ΚΟΡΚΟΥ-ΚΟΥΡΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ 04/03/2017 10.6422 4.400,00 

167 21/02/2017 4.592,85 

Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφηµίας- 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες 
Αγωγού µεταφοράς λυµάτων στο ΒΙΟΚΑ 
Σάµης [2η εντολή) 25.7412.25 0,00 

168 22/02/2017 304.760,00 

Απόδοση σε σχολικές 
Επιτροπές[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ] 00.6711 0,00 

169 22/02/2017 120,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων 
υπαλλήλων[ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΤΙΣ 24/02/2017 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ] 70.6422 4.880,00 

170 23/2/2017 3.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών (ο παρών 

κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής) 00.6421 20.200,00 

171 23/2/2017 1.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10.6422 3.400,00 

172 23/2/2017 300,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 15.6422 700,00 

173 23/2/2017 500,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 20.6422 550,00 

174 23/2/2017 2.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων- 

Ο παρών κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής  30.6422 3.000,00 
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175 23/2/2017 500,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 35.6422 1.500,00 

176 23/2/2017 2.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 70.6422 2.880,00 

177 23/2/2017 110,00 Προμήθεια παραβόλων- χαρτοσήμων κλπ 00.6495.05 1.870,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 
159-161-162-165=166-168-171-172-173-175 -176/2017. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 
160-161-162-165-167-168-171-172-173-174-175-176/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή   . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                     

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

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

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

7) την 23/9-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της αναγκαιότητας των 

αιτηµάτων των παραπάνω δαπανών.  

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   46  / 2017                                                                           Α∆Α: ΩΦΒΧΩΕ5-1Ξ9 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  
αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
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1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

18 20/02/2017 3.600,00 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΗΜΑΙΑ[σχετ.:αριθ. 4498έγγραφο Προϊσταµένης ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου] 

19 22/02/2017 992,00 Προµήθεια φυτοχώµατος. 

20 22/02/2017 991,38 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

21 22/02/2017 2.995,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ 

22 23/2/2017 3.048,00 Λοιπές προμήθειες (υλικά -εργαλεία) 

23 23/2/2017 1.269,90 

Προμήθεια λοιπού υλικού (Υλικά συντήρησης ξύλινων 

κατασκευών-κουπαστών των γεφυριών Κουτάβου). 

24 23/2/2017 2.504,80 

Προμήθεια μηχανογραφημένων εντύπων : Διπλότυπα 

"Γραμμάτειο έισπραξης", Διπλότυπα "Διπλότυπο είσπραξης", 

φάκελλα. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
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Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει το αίτηµα 18/2017 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν:  Κωνσταντάκης Άγγελος– Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή  .    
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14),  

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

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    47 / 2017                                                                                       Α∆Α: Ω9ΥΜΩΕ5-ΩΨΘ 
 ΘΕΜΑ :  «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης.»   
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
διάταξης : «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 4281/14-02-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

             
Στις 30-12-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 13-12-2013 (αρ. κατ. 15128/2013) αγωγή της 
εταιρίας µε την επωνυµία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σία Ε.Ε.» απευθυνόµενη στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών. Με την ως άνω αγωγή η εταιρία ζητούσε να της καταβληθεί ποσό 7.488,16 ευρώ 
για έντυπες δηµοσιεύσεις πρώην ∆ήµων στις στήλες της οικονοµικής εφηµερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», που αφορούσαν τις χρονικές περιόδους από το έτος 2003 έως το 2012.  
            Η εν λόγω υπόθεση συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και εκδόθηκε η µε αριθ. 2277/2016 
οριστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την ένσταση του ∆ήµου µας περί παραγραφής των 
απαιτήσεων για ποσό 5.251,26 ευρώ που αφορά τα έτη από 2003 έως και 2007 καθώς επίσης και την 
ένσταση µερικής εξόφλησης για ποσό 1.304,33 ευρώ. Τελικά υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλλει στην 
ενάγουσα το συνολικό ποσό των 1.173,57 ευρώ µε το νόµιµο τόκο 6%, κηρύσσοντας την απόφαση 
προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσό.  
            Κατά της παραπάνω απόφασης και για το µέρος που η αγωγή έγινε δεκτή δηλαδή για 1.173,57 
ευρώ ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Επισηµαίνεται ότι µε την εκδοθείσα απόφαση το αιτούµενο στην αγωγή ποσό περιορίστηκε σηµαντικά 
ενώ δεδοµένου ότι για την κατάθεση της έφεσης και τη συζήτηση αυτής απαιτείται είτε η µετάβαση της 
επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου  στο Πρωτοδικείο Αθηνών είτε ο ορισµός δικηγόρου 
Αθηνών σε περίπτωση κωλύµατος της έµµισθης δικηγόρου, η άσκηση της έφεσης διαφαίνεται 
οικονοµικά ασύµφορη για το ∆ήµο. Επιπλέον δεν υφίστανται νοµικοί λόγοι που να δικαιολογούν την 
άσκηση έφεσης καθώς οι βασικές ενστάσεις του ∆ήµου µας, ήτοι η ένσταση παραγραφής και µερικής 
εξόφλησης, έχουν ήδη γίνει δεκτοί µε την πρωτόδικη απόφαση.  
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, 
η ανυπαρξία της οποίας  συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  
             Ενόψει των ανωτέρω έχω τη γνώµη ότι επειδή αφενός δεν υπάρχουν νοµικοί και ουσιαστικοί 
λόγοι για την άσκηση της έφεσης και αφετέρου η άσκηση αυτής οικονοµικά δεν είναι συµφέρουσα για 
το ∆ήµο δεν πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα για την άσκηση έφεσης αφού σε κάθε περίπτωση και 
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άσχετα από την άσκηση αυτής ο ∆ήµος µας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει άµεσα το επιδικασθέν 
ποσό των 1.173,57 ευρώ το οποίο αναγνωρίσθηκε ως προσωρινά εκτελεστό.  
            Παρακαλείται η Οικονοµική να αποφασίσει σχετικά.  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή & Νικόλαος 
Γκισγκίνης.   
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Την ΜΗ άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
της αριθµ. 2277/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού σύµφωνα µε την 
παραπάνω  εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση και άσχετα από την άσκηση αυτής 
ο ∆ήµος µας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει άµεσα το επιδικασθέν ποσό των 1.173,57 ευρώ το 
οποίο αναγνωρίσθηκε ως προσωρινά εκτελεστό. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
     Σοφία Γαρµπή   
     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


