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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 

                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

 της  7ης  (κατεπείγουσας    ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  3 η  Μαρτίου   2017 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 3 η  Μαρτίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  5841/3 –03-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            Ιωάννης Λυκούδης                                                   
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                     
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                 Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                                         
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                                                                                                                                                        
 5.   Ανουσάκης Νικόλαος      
6. Κωνσταντάκης Άγγελος  (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με τον  αριθ. πρωτ. 5841/3-03-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 3-03-2017   µε τα παρακάτω θέµατα :   
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού  2017. 
2. Εξέταση  κατατεθείσας  ένστασης κατά της 26/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
(Τα εν λόγω θέµατα κρίνονται  κατεπείγοντα λόγω ηµεροµηνιών  & λήξης   της παρούσας σύνθεσης 
των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής). 

 
Καλείστε να αποφασίσετε για το κατεπείγον  παρούσας της συνεδρίασης. 
Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση  οµόφωνα   αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της πρόσκλησης και  για την συνεδρίαση στο σύνολό της.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   48/ 2017                                                                                  Α∆Α: ΩΕ∆ΠΩΕ5-735 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   
2017.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη        το  1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  
και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 



 177 

 
  

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 . 

Σειρά 
έκθεσης 

Αριθ. 
έκθεσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΕ 65 1.708,09 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων ΠΟΕ 00.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 66 383.333,32 

Απόδοση σε τοπικό 
ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιονίων Νήσων για την 
ολοκληρωµένη διαχείρηση 
στερεών αποβλήτων  00.8117.01 0,00 

ΠΟΕ 67 208.333,34 
Προαιρετικές εισφορές 
ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  00.8117.02 0,00 

ΠΟΕ 68 79.710,65 

Προαιρετικές εισφορές, 
παροχές και 
επιχορηγήσεις 00.8117.03 0,00 

ΠΟΕ 69 7.996,98 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε 00.8117.21 0,00 
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- ΙΚΑ 

ΠΟΕ 70 10.222,28 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 10.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 71 10.035,44 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 10.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 72 2.795,58 
Μισθώµατα κτιρίων - 
οικοπέδων και αποθηκών 10.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 73 5.800,00 

Εργασίες συντήρησης 
∆ηµοτικού Θεάτρου 
Αργοστολίου 10.8122.01 0,00 

ΠΟΕ 74 3.873,50 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 15.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 75 2.498,42 

Επίδοµα τυφλότητας ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος 
προπληρωµής)) 15.8117.45 0,00 

ΠΟΕ 76 9.927,20 

Εργασίες περίφραξης 
γηπέδου Καραβοµύλου και 
προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα 15.8122.04 0,00 

ΠΟΕ 77 7.000,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 2ο 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  15.8122.05 0,00 

ΠΟΕ 78 302,82 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 20.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 79 1.779,05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 30.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 80 7.540,44 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 30.8116.12 1.829,21 

ΠΟΕ 81 64.654,95 

Αναβάθµιση Φωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
Αργοστολίου για την 
Εξοικονόµιση ενέργειας. 30.8122.27 0,00 

ΠΟΕ 82 11.614,28 

Μελέτη Ενεργειακής 
Αναβάθµισης του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος 
επί της πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΤΑ 30.8123.02 0,00 

ΠΟΕ 83 8.662,27 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 35.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 84 21.529,19 Προµήθειες Παγίων 35.8121.03 0,00 

ΠΟΕ 85 1.190,08 
Μισθώµατα κτιρίων - 
οικοπέδων και αποθηκών 40.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 86 7.995,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 45.8113.10 0,00 
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Παροχές τρίτων 

ΠΟΕ 87 3.645,60 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 45.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 88 30.640,82 

Πεζοδροµική διαδροµή 
Αγίου Νικολάου Πόρου ( 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ) 64.8122.06 0,00 

ΠΟΕ 89 934,95 

∆ιαµόρφωση παραλιακής 
ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ ) 64.8122.07 0,00 

ΠΟΕ 90 241.571,10 

Mελέτη " Ανάπλαση - 
∆ιαµόρφωση 
κοινοχρπηστων χώρων - 
Κεντρική Πλατεία 
Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ )  64.8123.01 0,00 

ΠΟΕ 91 27.075,55 

Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς β΄ φάση 69.8123.01 0,00 

ΠΟΕ 92 55.340,82 

Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς δ΄ φάση 69.8123.02 0,00 

ΠΟΕ 93 226.226,74 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 70.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 94 51.912,05 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 70.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 95 2.673,00 
Μισθώµατα κτιρίων - 
οικοπέδων και αποθηκών 70.8117.07 0,00 

ΠΟΕ 96 6.451,00 

Μελέτη ανάδειξης - 
αξιοποίησης τουριστικού 
περιπτέρου Καλλιθέας - 
τεύχη δηµοπράττησης 
Αρχιτεκτονικής µελέτης 70.8123.01 0,00 

ΠΟΕ 97 14.909,76 

Επιστροφή αδιάθετων 
υπολοίπων του έργου " 
Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την 
πέτρα -VIS" 70.8261.01 0,00 

 188 2.000,00 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - 
ΥΠΕΡ ΟΑΕ∆/ΝΟΜΙΚΩΝ 00.8231.22 0,00 

 189 400.000,00 

Αντίτιµο ηλεκτρικού 
ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 20.6211. 0,00 
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 190 3.224,00 
Κρατήσεις αµοιβής 
δικηγόρου 00.8242.06 6.776,00 

 192 355,00 
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση τρίτων 00.6423. 1.645,00 

 

 186 6.100,00 

Συµµετοχή ∆ήµου σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού- 
Μετακίνηση Α/∆ηµάρχου Τουρισµού σε Βερολίνο –Μαϊάµι- 
Στοχόλµη. 00.6421. 14.100,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 65-
66-76 και 188.  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή  -
Λυκούδης ∆ιονύσιος και Ανουσάκης Νικόλαος . 
 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 

                                              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   49 / 2017                                                                                     Α∆Α: 7Ι8ΓΩΕ5-Ρ68        
ΘΕΜΑ :  Εξέταση  κατατεθείσας  ένστασης κατά της 26/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη        το  2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Εξέταση  
κατατεθείσας  ένστασης κατά της 26/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής  την µε αριθ. πρωτ. 5134/22-02-2017 ένσταση της  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ και ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ» κατά της υπ. αριθµ. 26/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού  µε α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ 30854  στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 
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«Ενιστάµεθα κατά της αρίθµ. 26/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε 
τις 09-02-2017 σχετικά µε την ακύρωση της συµµετοχής µας στον υπ αριθ. 30854 ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό λιπαντικών και καυσίµων έτους 2017 για την ∆.Ε Αργοστολίου και Νοµικών Προσώπων 
λόγω του ότι το καταστατικό της  Επιχείρησης  µας έληξε στις 14-01-2018. Σύµφωνα µε τον 

φορολογικό κώδικα στο αναφερόµενο καταστατικό είναι ενδεικτική η ηµεροµηνία ισχύος και δύναται να 
παραταθεί και κατά την ηµεροµηνία λήξης. Επίσης καταθέτουµε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

καταστατικού αναθεώρηση της ισχύος έως 14-02-2033. Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες».  
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το με αρίθ. πρωτ. 6038/3-03-2017 

Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» το οποίο 

αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 03.03.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.:  6038 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» µε α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ 30854 
Σήµερα 02.03.2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της Πρόσκλησης  

του Προέδρου της, η Επιτροπή Ενστσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς  που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
318/2016 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ,αποτελούµενη από τους: 
1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, Υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.ΠΑΥΛΑΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ,Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ( 
Πρόεδρος Επιτροπής). 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της , 

α) την υπ.αριθµ. 5134/22-02-2017 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ και ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ» κατά της υπ. αριθµ. 26/2017 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού  µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
30854 και  κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µεταξύ των οποίων και ο ενιστάµενος στις 
15.02.2017 (ώρα: 09.36.04) όπως αυτό εµφαίνεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, 

β)τον πλήρη φάκελο του διαγωνισµού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ενστάσεων από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού , 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της , τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάστηκαν  στην Επιτροπή Ενστάσεων από την Οικονοµική Υπηρεσία, προκύπτει ότι:  

Με την µε αριθµό 1192/2712.2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου κεφαλλονιάς προκηρύχθηκε 
ηλεκτρονικό ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 
για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2017 για την ∆.Ε. Αργοστολίου και των Νοµικών 
του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισµού 247.345,16 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 199.471,91 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 24% και µε κριτήριο ανάθεσης την πλεόν συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διαταξεις του άρθρου 86 του ν. 4412/2016.   

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε  στο πλαίσιο των διατάξεων του  ν. 4412/2016 και του 
4281/2014 κατά τα οριζόµενα στην ως άνω διακήρυξη σε δύο φάσεις ενώ  καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν η  19.01.2017. Η διακήρυξη βάση της οποίας διενεργήθηκε ο 
διαγωνισµός συντάχθηκε βάσει του υποδείγµατος που είχε αναρτήσει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ  και λόγω του 
γεγονότος ότι δεν έχει συσταθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών όπου σύµφωνα µε το 
άρθρο 360  του ν.4412/2016, οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα σύµφωνα µε το οριζόµενα στο εν 
λόγω άρθρο να ασκήσουν προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ως άνω επιτροπής, ορίστηκε στο 
άρθρο 13 παρ. 1 (β) της διακήρυξης ότι οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από 
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την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.  Για το 
παραδεκτό δε της άσκησης ένστασης  σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο της διακήρυξης απαιτείται µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου. Τέλος η  υποβολή της ενστάσεως 
λόγω του γεγονότος ότι ο διενεργηθείς διαγωνισµός διεξάγεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
ΕΣΥ∆ΗΣ θα πρέπει συµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4281/2014  να υποβληθεί ηλεκτρονικά.  
  Στην προκείµενη περίπτωση η µε αριθµό 26/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µεταξύ 
των οποίων και ο ενιστάµενος στις 15.02.2017 (ώρα: 09.36.04) όπως αυτό εµφαίνεται από το 
ηλεκτρονικό σύστηµα της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Την 22.02.2017 (αριθµός πρωτοκόλλου 5134/2017) κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η από 
22.02.2017 υπό κρίση ένσταση της Κοινωνίας Αστικού ∆ικαίου Παναγής και Άγγελος Γαλιατσάτος µε 
την οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή βάλλονται κατά της µε αριθµό 26/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποκλείστηκε από τον διαγωνισµό.  

Η εν λόγω ένσταση είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί διότι :  
α) δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω,  
β) έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα ήτοι µετά το πέρας των πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς η κοινοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής έλαβε χώρα στις 15.02.2017 και η υπό κρίση ένσταση περιήλθε στον δήµο µας στις 
22.02.2017 και  

γ) δεν έχει προσκοµιστεί µαζί µε την υπό κρίση ένσταση το οριζόµενο από το  άρθρο 13 της 
διακήρυξης  παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούµαστε την απόρριψη της υπό κρίσης ενστάσεως της Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ και ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ», 
 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ________________ 
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ __________ 
3. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του Πρακτικού της  Επιτροπής Ενστάσεων για τον 

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

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και την απόρριψη της ένστασης  της Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ και ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ» ως απαράδεκτη για τους 
λόγους που αναλυτικά αναγράφονται  στο εν λόγω Πρακτικό της Αρµόδιας Επιτροπής. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος   – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή –
Ανουσάκης Νικόλαος –Λυκούδης ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος  . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
- το άρθρο 72   του Ν. 3852/10 
 - τον Ν 4412/2016  
- το µε αρίθµ. πρωτ.  6038 /3-03-2017  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Εξέτασης Ενστάσεων 

∆ιαγωνισµών. 
  

ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
  
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτρ. 6038 /3-03-2017  Πρακτικό   της  Επιτροπής 

Ενστάσεων για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆.Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» . 
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2. Απορρίπτει  την  ένσταση   της Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΗΣ και ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ» ως απαράδεκτη για τους παρακάτω λόγους : 

α) δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω,  
β) έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα ήτοι µετά το πέρας των πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής . 
γ) δεν έχει προσκοµιστεί µαζί µε την υπό κρίση ένσταση το οριζόµενο από το  άρθρο 13 της 

διακήρυξης  παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.          

                                                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                          

                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       
                                            
                                                                                                                         ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                        
                                                                                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος                                                              
                                                                                                                        Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                  
                                                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος      
                                                                                                                         Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                                                                              
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                   

 
 
Σοφία Γαρµπή                                   
Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών.                               


