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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

 της  7 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  26  η  Φεβρουαρίου  
2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  26  η   Φεβρουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     5696/22-02-2016  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.  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος                                                                Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                             
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης  Ιωάννης                                                                                                                  
4.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                  
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας 
    
 
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    52   / 2016                                                              Α∆Α: ΩΤΣ∆ΩΕ5-Λ2Ε 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Σαρλάτων» και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν την συζήτηση του  προκειµένου να 
προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες της εκτέλεσής του. Για την συζήτηση του εν λόγω θέµατος 
οµόφωνα ψηφίζουν :  
Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης Νικόλαος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 5038/16-02-2016 Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον 
Οικισµό Σαρλάτων»  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Αργοστόλι, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
Αριθµ. Πρωτ.: -5038-   
 
                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ»  

Προϋπολογισµού 54.261,10  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της 
∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 34/2016 Απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1.ΤΣΙΟΥΤΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ-ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΤΗΣ ∆ΤΥ 

2.ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

3.ΣΠΑΘΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΕΛΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν 
σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α∆Τ 

1 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΑΕ 780318 

2 P.C. DEVELOPMENT S.A. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ ΑΙ 829724 

3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Χ 810275 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής 
προσφορών.  

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 
1. Καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και  
2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  
Η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών 
συµµετοχής (τρία -3- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]: 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 
προσφοράς, προέβη στην αποσφράγισή τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία 
των προσφορών . 
  
Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 
 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ   

1 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε 
3,00 

2 
 

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 
2,00 

3 
 

P. C. DEVELOPMENT S.A. 
 

2,00 

Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα:  
α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης 
β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων 
γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης και  
δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης.  
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 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών -ως προς την πληρότητα των 
υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου  σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης. 
 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Όλοι οι υποψήφιοι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης και έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό.  
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εποµένως δεν απέρριψε καµία προσφορά των  διαγωνιζόµενων 
κρίνοντάς τη ως µη παραδεκτή. 
Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (υπ’ αριθµ. 
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιος17 της Γ.Γ.∆.Ε.), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών 
προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ   

1 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε 
 

3,00 

2 
 

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 
 

2,00 

3 
 

P. C. DEVELOPMENT S.A. 
 

2,00 

 
 
Επιπροσθέτως έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος για την κάτωθι εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. Αθηνών 

• 1694593 µε ηµεροµηνία έκδοσης 10/02/2016 η οποία βρέθηκε έγκυρη. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή µε τα υπ. αριθµ. Πρωτ. 5093,5094 / 16-02-2016 έγγραφα της προς το ΕΤΑΑ 
Πατρών και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Αργοστολίου για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών 
των υπολοίπων ∆ιαγωνιζοµένων αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδριάσεως. 
 
Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 

1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (τρία -3- φύλλα) 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
 
 

2.ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 

 
 
 

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 

 
 
 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού  το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής:  

 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του υπ’ αριθµ. 5038/16.02.16 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ»  

Προϋπολογισµού 54.261,10  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 
  
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21.09.10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε ο 
έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
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Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία «PC 
DEVELOPMENT SA», εκδόθηκε βεβαιώση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 19889/16.02.16 µέσω on-line εφαρµογής 
στον ιστότοπο www.tsmede.gr. 

 
Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλη για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 

των υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα υπ. αριθ. πρωτ. 5093, 5094 / 16-02-2016 έγγραφα της προς 
το ΕΤΑΑ Πατρών και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Αργοστολίου.  

 
Ελήφθησαν σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων οι υπ’ αριθµ. πρωτ. 582/16.02.16 βεβαίωση 

εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Πάτρας για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 
Ο.Ε.» και 1992/16.02.16 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
Αργοστολίου για τον διαγωνιζόµενο «ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.». 

 
Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και συνεπώς ο Πινακας ΙΙ ∆ιαγωνιζόµενων µε παραδεκτές Προσφορές σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.1.δ της ∆ιακήρυξης παραµένει ως έχει στο Πρακτικό. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ»  στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
Ε.∆.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία επί τοις εκατό  (3,00%) επί 
του προϋπολογισµού του έργου και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ αριθµ. 
5038/16.02.2016 Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
        Αργοστόλι, 18.02.2016 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Πρόεδρος) 
2) Φιλιππάτος Γεράσιµος (Μέλος) 
3) Σπαθής Σπυρίδων (Μέλος) 
 
Αµέσως µετά  θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθµ. πρωτ. 6067/24-02-2016 εισήγηση  του Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ Γεράσιµου Τσιούτσιου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Τέλος η Πρόεδρος προτείνει τα παρακάτω: α) την έγκριση ως έχει του  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων» 
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β) Την ανακήρυξη  αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Σαρλάτων» τον Εργολάβο ∆ηµοσίων ¨Έργων µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε» ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό τρία ( 3 %) επί τοις εκατό επί του προϋπολογισµού 
του έργου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 11/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης. 
3) το 5038/16-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής µε το Παράρτηµα του. 
4) την µε αρίθµ. πρωτ. 6067/24-02-2016 εισήγηση  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
  Και τέλος την εισήγηση της Πρόεδρου:   
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  ως έχει το µε αριθµ, πρωτ. 5038/16-02-2016   Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε το 
Παράρτηµά του , για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων». 
2.  Ανακηρύττει   ανάδοχο του διαγωνισµού  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον 
Οικισµό Σαρλάτων» τον Εργολάβο ∆ηµοσίων ¨Έργων µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε» ο 
οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό τρία ( 3 %) επί τοις εκατό επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
3. Μετά την  κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού  και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της διακήρυξης ,ο ανάδοχος µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε» 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα  δικαιολογητικά της παρ. 23.2.2  α  της διακήρυξης προκειµένου να αποδείξει την 
ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    53   / 2016                                                                     Α∆Α: ΩΒΣΞΩΕ5-ΣΚΚ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  δικαστικού επιµελητή.             
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση  δικαστικού επιµελητή.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 
 5814 /22-02-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:       
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Στις 5 Οκτωβρίου 2015 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου η από 3-1-2014 ανακοπή του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου µε την οποία ο ∆ήµος ζητούσε την ακύρωση της υπ’ αριθ. 269/2013 
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε την οποία  
είχε υποχρεωθεί ο ∆ήµος µας να καταβάλλει στον αντίδικο το ποσό των 6.570 ευρώ πλέον τόκων και εσόδων 
προς ικανοποίηση απαίτησης του από σύµβαση έργου και συγκεκριµένα για την «Ενηµερωτική Έκδοση του 
∆ήµου Πυλαρέων». Οµοίως κατά την ίδια ως άνω δικάσιµο συζητήθηκε η από 7-1-2014 αίτηση αναστολής του 
∆ήµου µας κατά του Σταύρου Καρούσου και της υπ’ αριθ. 269/2013 διαταγής πληρωµής. 
 Με την υπ’ αριθ. 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου έκανε δεκτή την ανακοπή του ∆ήµου 
µας και ακύρωσε την µε αριθ. 269/2013 διαταγή πληρωµής του Σταύρου Καρούσου κρίνοντας ότι δεν προκύπτει 
η νοµότυπη και άρα έγκυρη σύναψη της σύµβασης έργου καθώς δεν υπήρχε προηγούµενη της σύµβασης 
απόφαση ∆ηµάρχου, ούτε αντίστοιχα εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, ούτε τήρηση του 
έγγραφου τύπου και συνεπώς η σύµβαση έργου ήταν άκυρη. Για τους ίδιους λόγους µε την υπ’ αριθ. 7/2016 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής του ∆ήµου µας, η οποία επιπλέον 
πιθανολόγησε ότι αν συνεχιστεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ο ∆ήµος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη 
εξαιτίας της αποστέρησης  χρηµατικών ποσών αναγκαίων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου.  
 Οι ανωτέρω αποφάσεις πρέπει µε επιµέλεια του ∆ήµου µας να κοινοποιηθούν στον αντίδικο 
προκειµένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες.  
 Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου 
Αθηνών προκειµένου να επιδώσει στον Σταύρο Καρούσο τις υπ’ αριθ. 7/2016 και 8/2016 αποφάσεις του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει τον δικαστικό   επιµελητή  του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό για να 
επιδώσει στον κ. Σταυρο Καρούσο τις εν λόγω  αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
O κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Ανουσάκης Νικόλαος και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος .        
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει τον ορισµό του  δικαστικού  επιµελητή  του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό για να 
επιδώσει στον κ. Σταύρο Καρούσο τις υπ αριθ.7/2016  και 8/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
2.     Η αµοιβή του        παραπάνω δικαστικού        επιµελητή     ορίζεται µε την ΚΥΑ 76297/30.10.2015 (ΦΕΚ 
2346/ 30.10.2015 τεύχος Β’) υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    54 / 2016                                                                     Α∆Α: 778ΙΩΕ5-ΩΦΤ 
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»                                                                                                                   
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη  το 2 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. 6431 /25 -02-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη 
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το µε αρίθ. πρωτ.  5245/17-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 17.02.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: 5245 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

Σήµερα 17.02.2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 4974/15-02-2016 
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). 
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 παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά και 
αναλυτικά: 

1]ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο νόµιµο εκπρόσωπο τον κο Τζωρτζάτο 
Σπυράγγελο µε Α∆Τ Σ 896189, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 524517-02-2016 

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

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει 
της µε αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 21997 Eγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 1076,307 για το ∆ήµο Κεφαλονιάς (άρθρο 
7. εδαφ. 7.1 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

β) αριθµ. Νο 21999 Eγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 124,865€ για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο 
Αργοστολίου(άρθρο 7. εδαφ. 7.1 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης) , 
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γ) αριθµ. Νο 21998 Eγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 35,667€ για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. (άρθρο 7. 
εδαφ. 7.1 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

δ) Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής Αρχής(Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας(άρθρο 7. εδαφ. 7.2 & 7.4 της 
αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης) 

στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές για το απασχολούµενο στην επιχείρησή του προσωπικό (άρθρο 7. εδαφ. 7.3 της αριθ. 3165/29-01-2016 
διακήρυξης), 

ζ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας(άρθρο 7. εδαφ. 7.5 & 7.6 της αριθ. 3165/29-
01-2016 διακήρυξης) 

η)Βεβαίωση Ενηµερότητας από τον Ο.Α.Ε.Ε. για την επιχείρηση ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε(άρθρο 7. εδαφ. 7.5 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

θ)Πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας -πιστοποιητικό 
ΙSO- (άρθρο 7. εδαφ. 7.7 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), , 

ι)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 
αποδέχεται να παραδίδει το προς προµήθεια είδος στους χώρους που υποδεικνύονται στη σχετική µελέτη και ότι 
γενικότερα αποδέχεται τον τρόπο παράδοσης όπως αυτός περιγράφεται στη σχετική µελέτη της παρούσης 
προµήθειας(άρθρο 7. εδαφ. 7.8 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

ια) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί της εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (άρθρο 7. εδαφ. 7.9 της αριθ. 3165/29-01-2016 
διακήρυξης), 

ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς Ο.Τ.Α. και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη (άρθρο 
7. εδαφ. 7.10 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται αφενός ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεών της όσο και 
των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα και αφετέρου ότι δεν έχει υποπέσει στο 
παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή ανακριβή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται 
από το ∆ήµο(άρθρο 7. εδαφ. 7.11 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης) , 

ιδ)Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών που θα χρησιµοποιήσει για 
την µεταφορά του γάλακτος από το εργοστάσιο παραγωγής ή το σηµείο αποθήκευσής του προς τους 
δικαιούχους (άρθρο 7. εδαφ. 7.12 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

ιε)το αριθ. 35890/16-02-2016 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης µε το οποίο 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό (άρθρο 7. εδαφ. 7.15 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

ιστ)τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»(πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου, καταστατικό, αντίγραφο Α.∆.Τ.), - άρθρο 7. εδαφ. 7.19 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης-, 

ιζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 3165/29-01-2016 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα(άρθρο 7. εδαφ. 7.20 της αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξης), 

ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και αφού του ανακοίνωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 3165/29-01-2016 διακήρυξη προέβη στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και 
συγκεκριµένα στο άνοιγµα του Υποφακέλου της Οικονοµικής προσφοράς της παραπάνω αναφεροµένης 
εταιρείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 47.570,74 € µε ΦΠΑ και προσέφερε έκπτωση 23,08%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 14.271,22,€. 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ 3165/29-01-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ. 3/2015 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
γ)την αριθ. 2/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 3/2015 Μελέτη της 
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
δ)την αριθ. 3202/29-01-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
ε)την αριθ. 12/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
στ)το αριθ. 4432/10-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , σύµφωνα µε το οποίο κηρύχθηκε άγονος ο 
πρώτος διαγωνισµός που διεξήχθη την 10/02/2016, 
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ζ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη µειοδότη θα στερούσε από τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κεφαλονιάς, του 
∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την προµήθεια γάλακτος όπως ο νόµος ορίζει, 
η) Την παραπάνω οικονοµική προσφορά 
θ) Την έκπτωση 23,08% επί του προϋπολογισµού της µελέτης που επιτεύχθηκε  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε έκπτωση 23,08%επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 14.271,22,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 47.570,74€,  

 
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» β) την ανακήρυξη ως  µειοδότη για την παραπάνω προµήθεια την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε έκπτωση 23,08%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 14.271,22,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 47.570,74€, 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – 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) 
 Τα 4432 /10-02-2016 και 5245/17-02-2016 Πρακτικά  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. 5245 /17-02-2016  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  µειοδότη του εν λόγω διαγωνισµού την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε έκπτωση 23,08%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 14.271,22,€ και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 47.570,74 €. 
3. Μετά την κατά τον Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού  , αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στην ανάδοχο 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ο  οποίος υποχρεούται εντός διαστήµατος 
10 ηµερών και όχι συντoµότερα από 5 ηµέρες, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης µε κάθε έναν από τους 
τρεις (3) φορείς και να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές  για την καλή εκτέλεση αυτής, οπότε 
του επιστρέφονται οι εγγυητικές συµµετοχής.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   55  / 2016                                                                        Α∆Α: Ψ4ΓΓΩΕ5-Λ1Ζ          
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
Στην συνέχεια, η Α/ ∆ήµαρχος εισηγούµενη το 3ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16  -02-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου 
Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το µε αρίθ. πρωτ.  4916/12-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αργοστόλι: 15.02.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         Aριθ.Πρωτ.: 4916 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

Σήµερα 15/02/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 16/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της µε αριθ. 
πρωτ. 4742/12-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
2.ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο : «YΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 4098/8-2-
2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

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 δύο(2) ενδιαφερόµενοι µε κλειστή προσφορά και 
αναλυτικά οι κάτωθι αναφερόµενοι: 

1]Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο την κα 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ µε Α∆Τ: ΑΗ 259671, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 4913/15-2-2016 

2]Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κο 
Καπογιαννόπουλο Βασίλειο µε Α.∆.Τ.: ΑΕ-781591, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 4915/15-2-2016 

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 
Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάσει της µε αριθ. 4098/08-02-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) αριθµ. Νο 080/425 Eγγυητική Επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ποσού 726,19€, 
β) αριθ. 106/18-1-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΑΡΤΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφονταν τα στοιχεία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το αριθ.5 

άρθρο , παρ. 2 της αριθ. 4098/8-22016 ∆ιακήρυξης, 
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους της αναθέτουσας αρχής που αφορούν το 

αντικείµενο των υπηρεσιών, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και διεπίστωσε ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού καθαριότητας που θα διαθέσω για την εκτέλεση του έργου, 
ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος,  

η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου 
θα είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και φιλικά προς το περιβάλλον, µε τις αντίστοιχες 
ενδείξεις,, 

θ)Παραστατικό Εκπροσώπησης, 
ι)Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
ια)Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης (Τaxis NET) 
ιβ)Πιστοποιήσεις ISO & ΕΛΟΤ 
ιγ)Υπεύθυνες ∆ηλώσεις ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβάλλονται ταυτίζονται µε τα στοιχεία 

της επιχείρησής του και ότι τα επισυναπτόµενα είναι ακριβή και πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που 
κατέχει, 

ιδ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία και επαναλαµβάνει τα αναγραφόµενα στη παραπάνω 
αναφερθείσα(στ) Υ.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 5.2 της αριθ. 4098/8-22016 ∆ιακήρυξης, 

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 
Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, µε εκπρόσωπο τον κο Καπογιαννόπουλο 
Βασίλειο, και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. πρωτ.4098/08-02-2016 διακήρυξης και 
αναλυτικά και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 21988 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 726,19€, 
β) αριθ. 35813/21-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
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δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφονταν τα στοιχεία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το αριθ.5 

άρθρο , παρ. 2 της αριθ. 4098/8-22016 ∆ιακήρυξης,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων 

υπηρεσιών & ότι η προσφορά του ισχύει και τον δεσµεύει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
ήτοι από 16/02/2016 & ότι βεβαιώνει την ακρίβεια των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων που καταθέτει στο 
διαγωνισµό για τον καθαρισµό των κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλονιάς & ότι η χώρα καταγωγής των 
χρησιµοποιούµενων υλικών για τον καθαρισµό είναι η Ελλάδα και συνοδεύονται από Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας και εγκρίσεις από το γενικό Χηµείο του Κράτους,,  

η) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρησή του λειτουργεί νόµιµα , απασχολεί προσωπικό και ότι εκδίδει 
θεωρηµένα Τ.Π.Υ. & ότι υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολήσει όσον αφορά το ωράριο εργασίας,τις ασφαλιστικές εισφορές 
και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας & ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής 
του & ότι η οικονοµική υπόσταση της επιχείρησής του δεν είναι ασθενής ή κλονισµένη & ότι διαθέτει φορολογική 
και ασφαλιστική ενηµερότητα & ότι οι απασχολούµενοι στην επιχείρησή του εργαζόµενοι είναι ασφαλισµένοι στο 
ΙΚΑ & ότι ο ίδιος ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ, 

θ)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ι)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α)την µε αριθ. : 56/08-02-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 

Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» και την µε αριθµ. 6/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 2/2015 
Μελέτη για «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α του ΕΚΠΟΤΑ], β)τις διατάξεις του 
Ν.2286/95, γ) τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 

Προέβει παρουσία των δύο(2) νοµίµων εκπροσώπων των δύο(2) εταιρειών, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία 
Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ και της εταιρείας µε την επωνυµία Kefalonia cleaning services 
–ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος 
Τεχνικών Προσφορών), στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών , τις οποίες αφού έλεγξε και µονόγραψε, 
βρέθηκαν πλήρεις και σύµφωνες µε την µε αριθ. 4098/08-02-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς για 
«YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016»  
Επιπλέον σηµειώνεται ότι και οι δύο εταιρείες σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013), εξειδίκευσαν σε χωριστό κεφάλαιο της τεχνικής 
προσφοράς τους, τα εξής: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των 
εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
Στη συνέχεια και αφού οι εκπρόσωποι των εταιρειών «Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» και 
«Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» στην ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής 
,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 µε τη σειρά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω ,και αφού τις έλεγξε και τις µονόγραψε, διαπίστωσε ότι: 
Α) η εταιρεία µε την επωνυµία «Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» για τις YΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, 
προσέφερε το ποσό των 25.080,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 30.848,40€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), 
ήτοι έκπτωση 15,04% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης,  

Β) η εταιρεία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για 
τις YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, προσέφερε το ποσό των 24960,00€(χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 
30.700,80€(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 15,44% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
Μελέτης, 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την µε αριθ. : 56/08-02-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «YΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016», µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη 
χαµηλότερη τιµή, 
β)τις µε αριθ. 4913/15-2-2016 & 4915/15-2-2016προσφορές των εταιρειών µε την επωνυµία «Κυριάκος 

Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» και «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» αντιστοίχως , οι οποίες προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισµού «Αποσφράγιση 
Οικονοµικών Προσφορών», 

γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, 
δ) Την µε αριθµ. 6/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 
2/2015 Μελέτη για «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», 
στ) Την µε αριθµ. 2/2015 Μελέτη για την «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», που συντάχθηκε την ∆/νση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
ζ) Την µε αριθµ. 4102/08-02-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,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 τις «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,για την εύρυθµη και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος 
, εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για τις Υπηρεσίες «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 15,44%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 
4.560,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€, έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία «Κυριάκος Ευαγγ. 
Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» η οποία προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 15,04%επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 4.440,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€, 
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
2.ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
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  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» β) 
την ανακήρυξη ως  µειοδότη για την παραπάνω υπηρεσία  την εταιρεία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning 
services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 15,44%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.560,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€, έναντι της εταιρείας 
µε την επωνυµία «Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» η οποία προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 
15,04%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.440,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€, 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί όπως είπαν και στο ∆.Σ πιστεύουν ότι 
είναι ιδιωτικοποίηση ενός µέρους των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος και  µε το πρόσχηµα ότι δεν µπορεί να 
προσλάβει υπαλλήλους ανοίγει το παιχνίδι µε τις εταιρίες εις βάρος του λαού και µε κερδισµένο τον εργολάβο. 
Προσθέτει επίσης ότι θα πρέπει ο ∆ήµος να διεκδικήσει έσοδα  για προσλήψεις και επισηµαίνει ότι είναι η µόνη 
παράταξη που διαφωνεί µε τις ιδιωτικοποιήσεις.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος-  
Ανουσάκης Νικόλαος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.       
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   6 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) την 13/ 22-01-2016 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης). 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει ως  έχει το παραπάνω  Πρακτικό   για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  
2. Ανακηρύττει    µειοδότη για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  την εταιρεία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning services –
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 15,44%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.560,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€, έναντι της εταιρείας 
µε την επωνυµία «Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» η οποία προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 
15,04%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.440,00€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.700,80€. 
3. Μετά την κατά τον Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού , στις συµµετέχοντες εταιρίες α)  µε την επωνυµία 
«Κυριάκος Ευαγγ. Βάσσος –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ.» & β) την εταιρεία µε την επωνυµία «Kefalonia cleaning 
services –ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» αποστέλλεται ανακοίνωση η οποία συνοδεύεται από την 
παρούσα  απόφαση. Η ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της εξέτασης των προβλεπόµενων του άρθρου 22 του Ν. 
4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013). Στη συνέχεια και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς 
κατάθεση ένστασης από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο 
πρόσκληση για την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     56 / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΥ5ΑΩΕ5-ΥΜΛ 
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 » 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος, εισηγούµενη   το 4 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. 6431 /25 -02-2016 
διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει το µε αρίθ. πρωτ. 5321/ 17-02-2016 το 3ο 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  
∆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 17/02/2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , µ.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Προµηθειών, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο-Παλαιό ∆ηµαρχείο-, επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο 
Αργοστόλι(1ος όροφος), συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 5189/16-02-2016 γραπτής πρόσκλησης του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 614/2014 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει την οικονοµική 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 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  

 
 
∆εν παραβρέθηκε νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «Singular Logic»,αν και νοµίµως κλήθηκε σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθ 5184/16-2-2016 πρόσκληση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 
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Στην συνέχεια η επιτροπή προέβει στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
«Singular Logic»,και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε, διεπίστωσε ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «Singular 
Logic» προσέφερε έκπτωση 0,003%, ήτοι 1,22€, από την ενδεικτική τιµή Προϋπολογισµού της υπό εκτέλεση 
εργασίας, σύµφωνα µε την αριθ. 2/2015 Μελέτη που συντάχθηκε από τον Υπάλληλο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τµήµα Τ.Π.Ε. & ∆ιαφάνειας, κο Κοντογιάννη Γεώργιο, 
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 
ε) το αριθ. 4498/10-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής (έλεγχος - αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ) 
στ)την υπ. αριθ. 40/2016 Απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το υπ΄αριθ 

4498/10-02-2016 πρακτικό της επιτροπής, 
ζ)το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την επιλογή αναδόχου Σύµβασης για την Παραµετροποίηση και 

πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis, για την εύρυθµη λειτουργία του 
συνόλου των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος, εφόσον δεν 
θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, και δεν θα ήταν δυνατή η εύρυθµη λειτουργία της 
οικονοµικής υπηρεσίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

η) το γεγονός ότι ενδεικτική τιµή Προϋπολογισµού της υπό εκτέλεση εργασίας, σύµφωνα µε την αριθ. 
2/2015 Μελέτη που συντάχθηκε από τον Υπάλληλο της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, 
Τµήµα Τ.Π.Ε. & ∆ιαφάνειας, κο Κοντογιάννη Γεώργιο είχε γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις χαµηλότερες τιµές της 
αγοράς. 

θ) Την παραπάνω οικονοµική προσφορά. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Παραµετροποίηση και 

πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis », την εταιρεία µε την 
επωνυµία «Singular Logic», η οποία προσέφερε έκπτωση 0,003% ήτοι 1,22€, και συνολική προσφορά µε 
Φ.Π.Α. 39.998,78€, 

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 

 
 
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 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) την 
ανακήρυξη ως µιοδότη του εν λόγω διαγωνισµού την εταιρεία µε την επωνυµία «Singular Logic», η οποία 
προσέφερε έκπτωση 0,003% ήτοι 1,22€, και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α. 39.998,78€. 
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. 
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Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος& Αραβαντινός ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 326/2015 απόφαση ∆.Σ (καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
Το 5321 /17-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών. 
3) Την  405 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  ως  έχει του µε αρίθ. πρωτ.5321 /17-02-2016   Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
και αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis». 
2.Ανακηρύττει µειοδότη του διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος Singular Logic Genesis» την εταιρεία µε την επωνυµία «Singular Logic», η 
οποία προσέφερε έκπτωση 0,003% ήτοι 1,22€, και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α. 39.998,78€. 
3. H ανάδοχος    εταιρεία µε την επωνυµία «Singular Logic»  µετά την κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 
αυτού, είναι υποχρεωµένη   να προσέλθει µετά από πρόσκληση για την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  57  / 2016                                                                        Α∆Α: 7ΙΦΚΩΕ5-ΡΡΖ 
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»  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος, εισηγούµενη  το 5 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. 6431 /25 -02-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του γραφείου 
Προµηθειών κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το  µε αρίθ. πρωτ. 5320 /17-02-2016 
Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. αποφ: 
58/2015 ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ » 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 17-02-2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 , µ.µ. στο Γραφείο του Προέδρου της 
Επιτροπής, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο-Παλαιό ∆ηµαρχείο-, επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι(1ος 
όροφος), συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 5188/16-02-2016 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 αποσφραγίσει την οικονοµική 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  
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∆εν παραβρέθηκε νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & 
TELECOMMUNICATION» αν και νοµίµως κλείθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθ 5182/16-2-2016 πρόσκληση της 
επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή προέβει στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας  

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» και αφού την έλενξε και την 
µονόγραψε διαπίστωσε ότι προσέφερε έκπτωση 36,11% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 11.992.50€ 
και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 21.217,50€, σύµφωνα µε την από 1/2015 Μελέτη για την Προµήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» που συντάχθηκε από τον Υπάλληλο της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, Τµήµα Τ.Π.Ε. & ∆ιαφάνειας, κο Κοντογιάννη Γεώργιο, 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
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 

1806/19-1-2016 πρακτικό της επιτροπής  
ε)το αριθ. 4447/10-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής (έλεγχος-αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς) 
στ) την αριθ. 41/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το υπ΄αριθ 4447/10-

2-2016 πρακτικό της επιτροπής 
ζ) Το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» για την εύρυθµη, 
οικονοµικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία των οχηµάτων ∆ήµου Κεφαλονιάς, , 

η) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα είχε µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορούσε να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

θ) Την ανωτέρω οικονοµική προσφορά 
ι) Το γεγονός ότι επιτεύχθηκε έκπτωση 36,11 % επί του συνολικού προϋπολογισµού  
της µελέτης  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION», µε έκπτωση 36,11%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι ποσό 11.992.50 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 21.217,50€. 

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) την 
ανάδειξη ως µειοδότη για τον εν λόγω διαγωνισµό την εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ 
COMPUTERS & TELECOMMUNICATION», µε έκπτωση 36,11%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι ποσό 
11.992.50€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 21.217,50€. 
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 µε τον συγκεκριµένο στόλο παλαιωµένων αυτοκινήτων και  µε την  
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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 το καταψηφίζουµε  
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος& Αραβαντινός ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  303/2015 απόφαση ∆.Σ (καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
Το 5320/17-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
3) Την  406 /28-12-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως  έχει το µε αρίθ. πρωτ. 5320/17-02-2016  Πρακτικό της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ του 
δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών 
παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
2. Ανακηρύττει ως µειοδότη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης 
και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION», µε έκπτωση 36,11%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι ποσό 11.992.50 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 21.217,50€. 
3. Μετά την κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού,  αποστέλλεται στον ανάδοχο ανακοίνωση σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 της ΚΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   58  / 2016                                                                         Α∆Α: 7 Η4ΗΩΕ5-Ω6Υ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

270 16/02/2016 11.916,14 
Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Σάµης 35.6262.08 83,86 

271 16/02/2016 7.946,41 
Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Ερίσου 35.6262.05 53,59 

272 16/02/2016 556,58 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΟΚΑΠ & ∆.Γ.Α.(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΜΕΙ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ] 10.6462 1.457,57 



 410 

273 16/02/2016 158,18 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΕΠΙ∆ΟΣΗ ∆ΙΚ/ΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.1/2014 & ΤΗΣ 
ΑΡΙΘ.376/2015 ΑΠΟΦ/ΩΝ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6116 1.755,72 

274 17/02/2016 3.047,33 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30.6682 2,67 

275 17/02/2016 2.902,80 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30.6682 2,67 

276 17/02/2016 2.583,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30.6682 2,67 

277 17/02/2016 29.322,88 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_x000D_ ΠΑΛΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) ,14ος Λογαριασµός 10.7336.02 210.650,22 

278 17/02/2016 184,50 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 10.6462 1.273,07 

279 17/02/2016 246,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ 30.6462 9.354,25 

280 18/02/2016 246,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.6462 1.027,07 

      

282 18/02/2016 390,53 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ" 30.6462 8.963,72 

283 19/2/2016 380,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 6.739,50 

284 19/2/2016 66,79 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 4.933,21 

285 19/2/2016 98,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 6.901,60 

286 19/2/2016 651,90 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 6.249,70 

287 19/2/2016 1.353,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.6612 1.647,00 

288 19/2/2016 303,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓ/ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,Α
ΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΚΑΠ & ∆ΓΑ 10.6462 723,87 

289 19/2/2016 181,43 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 30.6462 7.872,29 

290 19/2/2016 1.136,52 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ.5315/2016 ανανοίνωσης 
∆ηµάρχου[προσληψη Ι∆ΟΧ µέσω ΑΣΕΠ] 00.6463 1.659,30 

291 19/2/2016 7.011,00 Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. Σάµης. 30.7333.08 7.087,50 

293 19/2/2016 1.309,95 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ.5315/2016 ανανοίνωσης 
∆ηµάρχου[προσληψη Ι∆ΟΧ µέσω ΑΣΕΠ] 00.6463 349,35 

295 23/2/2016 184,50 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΟΚΑΠ&∆ΓΑ)-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-∆ΙΕΘΝΗΣ 10.6462 539,37 

296 24/2/2016 129,20 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Ι∆.ΜΗΧ.ΕΣΚΑΦΕΑ, βάσει του 
αριθ. 4949/15-2-2016 Εγγράφου του Α/∆ ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ την 13/2/2016 στην Τ.Κ. ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 70.6233.01 7.835,09 

297 24/2/2016 319,80 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 00.6463 29,55 
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298 24/2/2016 338,25 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ-Ο∆ΟΣ Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 30.6462 8.444,04 

299 25/2/2016 20.000,00 
Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης  πληµµυρικών 
και λοιπών  καταστροφών ( Πολιτική προστασία )  70.6279.09 0,00 

300 25/2/2016 541,20 Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35.6233 6.458,80 

301 25/2/2016 5.000,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου για στείρωση, 
εµβολιασµό, αποπαρασίτωση κλπ αδέσποτων ζώων 70.6162.09 0,00 

 
 
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 προτάσεις : 272-277-278-279-280-282-288-289-295-298& 
301/2016. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 272-279-280-282-289-293 & 301/2016. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Ανουσάκης Νικόλαος και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος .        
 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    59 / 2016                                                                    Α∆Α: 7Τ8ΤΩΕ5-ΒΜΤ 
ΘΕΜΑ :  Αποδέσµευση ανάληψης δαπανών.   
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Αποδέσµευση ανάληψης 
δαπανών» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Με την  189/2016  έκθεση   ανάληψης υποχρέωσης ( 17/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)  εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού 2.195,55 € από τον Κ.Α 70.6279.05 για εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (Πολιτική Προστασία). 
Επίσης µε την  190 /2016  έκθεση   ανάληψης υποχρέωσης  ( 17/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)    
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.692,45  € από τον Κ.Α 70.6279.05 για εργασίες πυροπροστασίας στο 
οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (Πολιτική Προστασία). 
Επειδή δεν εκτελέστηκαν  οι ως άνω εργασίες παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις µε  
 αριθ. 35 /2016 και 36/2016 αποδεσµεύσεις  των  αντίστοιχων  δαπανών  από τον Κ.Α. 70.6279.05 συνολικού 
ποσού   6.888,00  € και τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (Πολιτική Προστασία)» και αναλυτικά:  
 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

35 23/02/2016 2.195,55 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία) 70.6279.05 
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36 23/02/2016 4.692,45 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία) 70.6279.05 

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

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

3) τις  υποβληθείσες αποφάσεις αποδέσµευσης ανάληψης υποχρεώσεων   της Οικονοµικής Υπηρεσίας.                                                  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

35 23/02/2016 2.195,55 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία) 70.6279.05 

36 23/02/2016 4.692,45 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία) 70.6279.05 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   60  / 2016                                                                   Α∆Α: 7ΥΨΗΩΕ5-Υ7Γ 
ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση της 24/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής»  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  7ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της 
24/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από τις 22/02-2016 έγγραφο του 
Α/∆ηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: 
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ. 5757/22-02-2016 εισήγηση του  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση αριθ. 24/2016 απόφασης Οικ. Επιτροπής» 
Σε συνέχεια του αριθ. 5712/22-2-2016 εγγράφου του Α/∆ της ∆. Ε. Οµαλών , παρακαλούµε όπως προχωρήσετε 
στην τροποποίηση της αριθ. 24/2016 Απόφασής σας, και ειδικότερα ως προς το όνοµα της διαχειρίστριας –
υπολόγου για την Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών, σύµφωνα µε το παραπάνω αναφερθέν 
έγγραφο, ήτοι αντικατάσταση της ορισθείσας Υπαλλήλου Κας Τζάκης Μαρίκας 
µε την Υπάλληλο Κουταβά Περιστέρα. 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία : Παγώνης ∆ιονύσιος. 
 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος αναφέρει ότι σύµφωνα µε την 24/29-01-2016  η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφάσισε  τα παρακάτω:  
 
Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής συνολικού ποσού 6.000,00 €   από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο 
«Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και για  το οικονοµικό έτος 
2016 µε διαχειριστές υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 

ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

750,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 

650,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.∆ρακονταειδή Σοφία 

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ. Σιµωτά Σπυρίδωνα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Τζάκη Μαρίκα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

450,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. Λορεντζάτου Ελβίρα  

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 

600,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. ∆ηµήτριος Μακρίδης  

  

 
µε την υποχρέωση να διατεθούν σύµφωνα µε άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και κατά την λήξη 
του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να 
διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
Ζητείται η τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ως προς τον ορισµό της Υπαλλήλου υπολόγου –διαχειριστή της 
Πάγιας Προκαταβολής της  ∆ηµοτικής Ενότητας  Οµαλών , την αντικατάσταση δηλαδή  της κ.Τζάκη Μαρίκας µε 
την κ. Κουταβά Περιστέρα. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης Νικόλαος- 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) το έγγραφο του Α/∆ηµάρχου  

3) την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

4) την εισήγηση της Προέδρου:  

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Τροποποιεί το αποφασιστικό της 24/29-02-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω: 
 
 Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής συνολικού ποσού 6.000,00 €   από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο 
«Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και για  το οικονοµικό έτος 
2016 µε διαχειριστές υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 

ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

750,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 
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650,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.∆ρακονταειδή Σοφία 

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ. Σιµωτά Σπυρίδωνα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Κουταβά Περιστέρα  

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

450,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. Λορεντζάτου Ελβίρα  

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 

600,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. ∆ηµήτριος Μακρίδης  

  

 
µε την υποχρέωση να διατεθούν σύµφωνα µε άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και κατά την λήξη 
του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να 
διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     61   / 2016                                         Α∆Α: 7ΥΙΕΩΕ5-10Λ               
 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη,το  8ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : 
Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 4860/ 15-02 -2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία 
διαβιβάζει το µε αριθ. πρωτ. 4858/15-02-2016 Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» το οποίο αναλυτικά  έχει 
ως εξής:  
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης  
κ. Κουφό Ευάγγελο  µε  αναπληρωτή του αντίστοιχα τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  ψηφίζει ως έχει το Πρακτικό της δηµόσιας κλήρωσης ,  προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης 
µε κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του . 
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ως έχει  το Πρακτικό της δηµόσιας κλήρωσης ,  προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε 
κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   4858/15-02-2016 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση   του ‘έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1.Κουφός Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    ∆.Τ.Υ     
2.Τσιούτσιος Γεράσιµος ,Χηµικός Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 

    3. Ρουχωτάς Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε    ∆.Τ.Υ  
    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 
2. Στουπάς ∆ηµήτριος  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    ∆.Τ.Υ  
3. Σπαθής Σπυρίδων , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε     ∆.Τ.Υ  
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ.  Κουφός Ευάγγελος  µε  αναπληρωτή του τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      62 / 2016                                           Α∆Α: 6 Η96ΩΕ5-ΖΜΦ   
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσµός –Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων πεσόντων στο 
Μαρκόπουλο» 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,εισηγούµενη το  9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση του έργου 
«Εξωραϊσµός –Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων πεσόντων στο Μαρκόπουλο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται  έργο µε 
τίτλο «Εξωραϊσµός –Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων πεσόντων στο Μαρκόπουλο» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
7.200,00  ευρώ ( Κ. Α εξόδου 30.7332.05)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για το συγκεκριµένο έργο  παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ.  4482/10-02-2016 προσφορά του κ. Σπαθή Γ. ∆ιονύσιου αντί ποσού          7.000,00 € 
2. η αριθ.  4485/10-02-2016 προσφορά του Ε.∆.Ε Λάµπρου Σπυράτου αντί ποσού   7.195,50 €       
3. η αριθ. 4486/4486/10-02-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Πάπα Αλµπέρτος     7.195,50 € 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω:  
∆ιαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα  κ. Σπαθής Γ. ∆ιονύσιος που εδρεύει στο Πυργί 
Κεφαλληνίας  ΑΦΜ: 118294746  ∆ΟΥ: Αργοστολίου η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά  ανέρχεται στο 
ποσό των  επτά χιλιάδων  ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ  7.000.00 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα 
σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον κ. Σπαθή ∆ιονύσιο και η  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης από τον Κ.Α 30.7332.05. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Οι κ. κ  Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος 
δηλώνουν ότι συµφωνούν µε την εκτέλεση του εν λόγω  έργου αλλά διαφωνούν µε τον τρόπο εκτέλεσής του και  
καταψηφίζουν την εισήγηση  . 
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Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 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 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 264/11-02-2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Εξωραϊσµός –Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων πεσόντων στο 
Μαρκόπουλο»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 7.000,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7332.05 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, στον εργολάβο  κ. Σπαθή Γ. ∆ιονύσιο  που εδρεύει στο Πυργί Κεφαλληνίας   µε ΑΦΜ: 118294746  ∆ΟΥ: 
Αργοστολίου συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α  (επτά χιλιάδων )  7.000,00 €. 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί δέκα (10) ηµέρες µετά 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.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                  
 
 Σοφία Γαρµπή   
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


