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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                  
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 της  8 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Μαρτίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 23 η  Μαρτίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή     και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7450/ 19-03-2018  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία   
2.   Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 76 έως και την 83/2018 )    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                               
3.   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                    
4.    Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                           ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                      
5.    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                       
6.   Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   76/ 2018                                                                             Α∆Α: 6Τ68ΩΕ5-ΘΨ7 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων   που 
εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων   
που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των  παρακάτω θεµάτων  εκτός ηµερήσιας διάταξης 
χαρακτηρίζοντας τα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ : 
1. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού των εργαζοµένων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς»   
2. «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών» (Τεχνικός Εργασίας).   
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Γκισγκίνης  Νικόλαος - Παπαδάτος Νικόλαος 
                    Κουρκουµέλης Ηλίας –Μινέτος ∆ιονύσιος και  Κωνσταντάκης ‘Άγγελος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        (θετικές ψήφοι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  τα παρακάτω θέµατα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων .   
1. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού των εργαζοµένων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς»   
2. «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών» (Τεχνικός Εργασίας).   
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  77 / 2018                                                                         Α∆Α: Ω4ΖΧΩΕ5-Ω2Ι 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  1 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για 
την παροχή υπηρεσιών Ιατρού των εργαζοµένων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την  
76/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:, 6Τ68ΩΕ5-ΘΨ7)  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
7771 / 20-03-2018 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 

                     Αργοστόλι : 20.03.2018 
                                                    Αριθ.Πρωτ.: 7771 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων 
ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του 
προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής 
∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον 
η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα 
αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από 
το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη.  

Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης. 

Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά 

συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η 
κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν 
και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να 
έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 
του ενός οικονοµικά έτη. 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την 
ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)», συνολικού ποσού 9.176,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα 
του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 9.176,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 6.882,03€.   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 320516,310591.8160/26-01-2018[ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ] απόφαση της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους 
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Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση 
πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (9.176,00€) για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ειδικές 
υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 έξι χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τρία λεπτά (6.882,03€) από ίδια έσοδα 
σε βάρος του ΚΑ 00.6117.00 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία ευρώ ευρώ και ενενήντα επτά 
λεπτά(2.293,97)από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.00 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Ειδικές 
υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)», το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα   

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας και  Κωνσταντάκης 
‘Άγγελος – Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος  . 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το 109/2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης  

− την αριθ.  357 /20-03-2018  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

− την µε αρίθ. πρωτ.7771/2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
  

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους εννέα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (9.176,00€) για την 
υλοποίηση της υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)» 
 Β. Εγκρίνει  την δαπάνη  και δεσµεύει την   πίστωση  ύψους  εννέα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (9.176,00€) 
για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο 
κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 έξι χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τρία λεπτά (6.882,03€) από ίδια έσοδα 
σε βάρος του ΚΑ 00.6117.00 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία ευρώ ευρώ και ενενήντα επτά 
λεπτά(2.293,97)από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.00 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Ειδικές 
υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)», το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα .  
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να 
εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας 
πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα 
πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική 
δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  78  / 2018                                                                   Α∆Α: ΩΚΠΘΩΕ5-ΩΑΩ 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών» (Τεχνικός Εργασίας)   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  2 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετών 
δαπανών» (η συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε µε την     
76  /2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6Τ68ΩΕ5-ΘΨ7)έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
7772/20-03-2018 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 

                     Αργοστόλι : 20.03.2018 
                                                    Αριθ.Πρωτ.: 7772 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 

τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων 
ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του 
προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής 
∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον 
η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα 
αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από 
το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη.  

Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης. 

Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά 

συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η 
κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν 
και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να 
έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 
του ενός οικονοµικά έτη. 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Λοιπές αµοιβές τρίτων 
(TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» , συνολικού ποσού 11.915,90€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη 
και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 11915,90 €, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 8.936,91€.   
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και 
εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 320516,310591.8160/26-01-2018[ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ] απόφαση της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους.  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση 
πίστωσης ύψους 11.915,90 € για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» 
το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 οχτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8.936,91€) από 
ίδια έσοδα σε βάρος του ΚΑ 00.6131του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων 
(TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτά(2.978,99)από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6131   του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Λοιπές 
αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)», το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα   

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας   Κωνσταντάκης 
‘Άγγελος – Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος  . 
και αφού έλαβε υπόψη της :  
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− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το 108/2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης  

− την αριθ.  356 /20-03-2018  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

− την µε αρίθ. πρωτ.7772/20-03-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
  

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους  11.915,90 € για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Λοιπές αµοιβές 
τρίτων (TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» 

 Β. Εγκρίνει  την δαπάνη  και δεσµεύει την   πίστωση  ύψους 11.915,90 € για την υλοποίηση της υπηρεσίας 
«Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 οχτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8.936,91€) από 
ίδια έσοδα σε βάρος του ΚΑ 00.6131του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων 
(TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτά(2.978,99)από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6131   του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Λοιπές 
αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ)», το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα   
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να 
εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας 
πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα 
πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική 
δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  79  / 2018                                                       Α∆Α: ΩΕ9ΓΩΕ5-ΛΑΜ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  5 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως 
τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης 
ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
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συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

86 06/03/2018 5.010,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Κέντρου 
Κοινότητας Κεφαλλονιάς 

87 06/03/2018 510,00 Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων Κέντρου Κοινότητας Κεφαλλονιάς  

88 06/03/2018 11.998,61 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και τροχαίας 

89 06/03/2018 3.999,92 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π 

91 09/03/2018 14.984,41 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Αργοστολίου-Λειβαθούς και Οµαλών 

92 09/03/2018 9.994,67 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Παλικής 

93 09/03/2018 4.997,70 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Πυλάρου και Ερίσου. 

94 09/03/2018 3.999,37 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Σάµης 

95 09/03/2018 4.993,36 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 

96 09/03/2018 117,80 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

98 12/03/2018 2.498,60 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Παλικής 

99 12/03/2018 900,00 
Απόδοση στο ∆ιαδηµοτικό δίκτυο Υγείας & Αλληλεγγύης.(Απόφαση ∆.Σ. 
100/2012 -Α∆Α:ΒΙΡ5ΩΕ5-ΜΚ0) 

101 14/03/2018 22.630,53 Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ για περιφερικό εξοπλισµό  

103 19/03/2018 23.956,80 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018[ΑΡΙΘ.3/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΡΙΘ. 51/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆,Σ,] 

104 19/03/2018 23.813,95 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός εξοπλισµός 
)  

105 20/03/2018 708,78 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆Υ/2018 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

106 20/03/2018 5.000,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

107 20/03/2018 2.900,00 
Ασφάλιση αστικής ευθύνης λιµνοσπήλαιου Μελισσάνης & σπηλαίου 
∆ρογκαράτης. 

110 22/03/2018 638,60 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  

111 22/03/2018 545,60 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  

112 22/03/2018 7.965,76 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για τα  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας και  Κωνσταντάκης 
‘Άγγελος. 

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

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

του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   

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

του Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
                                                                   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   80 /  2018                                                                  Α∆Α: 729ΨΩΕ5-9Σ∆ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     το  6ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   
2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
(εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν 
(ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του 
Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία 
αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους 
για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 
παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 
1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή 
του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

320 06/03/2018 5.010,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά Κέντρου Κοινότητας 60.7134.01 10,00 
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Κεφαλλονιάς 

321 06/03/2018 510,00 
Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων Κέντρου Κοινότητας 
Κεφαλλονιάς  60.7135.01 20,00 

322 06/03/2018 11.998,61 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και τροχαίας 30.7135.09 1,39 

323 06/03/2018 3.999,92 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π 30.7135.01 0,08 

324 07/03/2018 1.063,30 

Μίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
27/02/2018 -Πολιτική Προστασία - (Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής 65/06-03-2018).  70.6275.10 15.338,10 

326 08/03/2018 260,00 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ[ΑΠ. ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 98/2017 ΣΕ ΣΥΝ. 209/2012 00.6111 40.909,00 

327 08/03/2018 430,90 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 30.6462 5.569,10 

328 09/03/2018 14.984,41 

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Αργοστολίου-Λειβαθούς 
και Οµαλών 35.6661.02 15,59 

329 09/03/2018 9.994,67 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Παλικής 35.6661.01 5,33 

330 09/03/2018 4.997,70 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Πυλάρου και Ερίσου. 35.6661.05 2,30 

331 09/03/2018 3.999,37 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Σάµης 35.6661.04 0,63 

332 09/03/2018 4.993,36 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 35.6661.03 6,64 

333 09/03/2018 117,80 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 4.122,80 

335 12/03/2018 2.498,60 
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων ∆.Ε. Παλικής 35.7135.24 21.501,40 

336 13/03/2018 15.000,00 
Καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνειο της ∆ΕΠΤΑ 
Πυλάρου. 00.6818.01 0,00 

337 13/03/2018 900,00 

Απόδοση στο ∆ιαδηµοτικό δίκτυο Υγείας & 
Αλληλεγγύης.(Απόφαση ∆.Σ. 100/2012 -
Α∆Α:ΒΙΡ5ΩΕ5-ΜΚ0) 00.6726.04 0,00 

340 13/03/2018 287.714,70 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.∆.ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ_x000D_ 
_x000D_ 63.7326.07 0,00 

342 14/03/2018 22.630,53 
Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ για 
περιφερικό εξοπλισµό  10.6613.02 2.169,47 

343 14/03/2018 1.807,30 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10.6462 2.299,72 

344 14/03/2018 1.016,80 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.6462 1.282,92 

346 16/03/2018 97,84 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00.6111 40.811,16 

347 16/03/2018 228,98 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00.6111 40.582,18 

348 16/3/2018 387,00 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια(Συµµετοχή Σοφίας 
Κουστουµπάρδη σε σεµινάριο Advanced Microsoft 
Excel 2013 00.6073 3.959,00 
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349 16/3/2018 220,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων(Συµµετοχή Σπυρίδων 
Παρίση σε σεµινάριο ΕΚ∆∆ Οργάνωση διαδικασίες & 
αρµοδιότητες για αντιµετώπιση των αυθαίρετων 
κατασκευών 40.6422 2.780,00 

350 19/3/2018 23.956,80 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΡΟΥΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018[ΑΡΙΘ.3/2017 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΑΡΙΘ. 51/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆,Σ,] 10.6274 43,20 

351 19/3/2018 23.813,95 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών ( Ξαπλώστρες , 
Οµπρέλες ,λοιπός εξοπλισµός )  70.7135.20 186,05 

352 20/3/2018 245,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια(Σεµινάριο online των 
υπαλλήλων Λεωνίδα Παγουλάτο_x000D_ 
και Αλεξία Ζαπάντη µε θέµα: Καταχώρηση 
ανελκυστήρων στο Μητρώο του ∆ήµου 00.6073 3.714,00 

353 20/3/2018 708,78 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 5.291,22 

354 20/3/2018 5.000,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35.6233 0,00 

355 20/3/2018 2.900,00 
Ασφάλιση αστικής ευθύνης λιµνοσπήλαιου 
Μελισσάνης & σπηλαίου ∆ρογκαράτης. 10.6251 2.100,00 

358 22/3/2018 638,60 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 4.652,62 

359 22/3/2018 545,60 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 4.107,02 

360 22/3/2018 7.965,76 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 30.6662.08 105,92 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο την 352/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων:  την 327-345-
348-349-και 352/2018 . 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας και  Κωνσταντάκης ‘Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
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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    81  / 2018                                                               Α∆Α: Ψ6ΡΗΩΕ5-Γ52 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ιχθυολόγου.»   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση   , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  7ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών 
Ιχθυολόγου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 7281 /15-03-2018  εισήγηση του στην οποία 
αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω  
 
 Αργοστόλι : 15/03/2018  
Αριθ.Πρωτ.: 7281  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:  
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων 
και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του 
προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής 
∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η 
αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών 
που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το 
νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.  
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης.  
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, 
σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των 
δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται 
άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)  
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε  



 214 

περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών 
Ιχθυολόγου», συνολικού ποσού 22.439,91€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και 
συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 22.439,91€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης 
της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 20.195,91€.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και 
εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 8160/26-01-2018 απόφαση[Α∆Α:ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ) της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και τροποποιήθηκε µε την αριθ. 77/2018 Απόφαση του ∆.Σ. προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που 
αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους 
είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (20.195,91€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας 
«Λοιπά Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2018, είκοσι χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (20.195,91€) σε βάρος του 
ΚΑ 70.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ(2.244,00) ,από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 
70.6117.01 του προϋπολογισµού του έτους 2019 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί στο Ληξούρι  έχουν προτεραιότητα  άλλες 
ζωτικής σηµασίας ανάγκες .  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας   Κωνσταντάκης 
‘Άγγελος και Μινέτος ∆ιονύσιος .  
 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το 97/2018 αίτηµα αναγκαιότητας δαπάνης 

− την αριθ.  334 /2018  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

− την µε αρίθµ. πρωτ. 7281/15-03-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
     
                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 Α) Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ενός 
λεπτών (20.195,91€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Λοιπά Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» 
Β)Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και 
ενεννήντα ενός λεπτών (20.195,91€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Λοιπά Αµοιβή παροχής υπηρεσιών 
Ιχθυολόγου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:  
 
- Στο τρέχον έτος 2018, είκοσι χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (20.195,91€) σε βάρος του 
ΚΑ 70.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
 
- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ(2.244,00) ,από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 
70.6117.01 του προϋπολογισµού του έτους 2019 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να 
εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας 
πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα 
πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική 
δαπάνη. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   82  / 2018                                                               Α∆Α: ΩΨΛΨΩΕ5-Λ7Ν 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια Ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 10ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018»ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  80  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό    για την για την Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2018   η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν 

λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :…………….. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 
∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν τους όρους της ∆ιακήρυξης του  Συνοπτικού διαγωνισµού  ,  ανάδειξης αναδόχου για 
την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» συνολικού  προϋπολογισµού 
36.448,56 € (τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  β) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, την Πέµπτη 12 Απριλίου και ώρα 10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. 
Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
 
Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει  ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ.  ∆ιονύσιος Μινέτος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για 
τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία - Παπαδάτος Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας   Κωνσταντάκης 
‘Άγγελος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  80   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αρίθ. 338-339/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις από του Προϋπολογισµού 2018 όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2018 (ΚΑΕ) ΦΟΡΕΑΣ 

Περιγραφή Ποσό σε ευρώ (€) µε το Φ.Π.Α. 

 20.6673 24.448,56  
∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 30.6673 12.000,00  

 
2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» συνολικού  προϋπολογισµού 36.448,56 € (τριάντα έξι χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
3). Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης, σύµφωνα και µε την 
προµέτρηση, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την  12η Απριλίου ηµέρα  
Πέµπτη   και ώρα 10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 12η  Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
(Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 11 Απριλίου  και ώρα 15:00. 
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4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 
379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε 
ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και 
της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε µία 
τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
5) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών.  
                                                                                              
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   83 / 2018                                                           Α∆Α: 6Ω∆2ΩΕ5-8ΗΨ          
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος  το 11ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης « Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018» 
εθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 5392/27-02-2018 Πρακτικό (1ο) του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 

 
 
                                     Αργοστόλι:  27.02.2018 
                            Αριθ.Πρωτ.:  5392 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  Προµηθειών  
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155 
FAX: 26710 - 22572 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 32/2018 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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Στο Αργοστόλι, σήµερα 27/02/2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, 
κατόπιν της υπ΄αριθµ. 4519/16-02-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Από τις 11:00 έως τις 11:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού 61.115,36 € µε Φ.Π.Α.13% & 24%». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 46/3673/08-02-2018 διακήρυξη, η 27η 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα και ώρα 11:30 π.µ. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κο. Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 11:30 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι  έχουν πρωτοκολληθεί τρείς(3) προσφορές και αναλυτικά ως εξής: 

Α)η  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ”  και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. 
:5173/26-02-2018, 

Β)η επιχείρηση µε την επωνυµία “PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.” και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. :5174/26-02-2018, 
Γ)η επιχείρηση µε την επωνυµία “ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”και τον δ.τ. “BLUE MED”,και της οποίας η προσφορά έλαβε 

αριιθ.πρωτ.:5259/26-02-2018,  
Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν, δια του νοµίµου εκπροσώπου τους,  προσφορά τέσσερις (4) εταιρείες, 

και αναλυτικά ως εξής: 
α)η επιχείρηση µε την επωνυµία «Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ,της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 5388/27-02-2018, 
β)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ”, της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 5389/27-02-2018, 
γ) η επιχείρηση µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.», της οποίας η 

προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 5390/27-02-2018, 
δ)η επιχείρηση µε την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 5391/27-02-2018, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων των  

ως άνω αναφεροµένων προσφορών .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από τις εταιρείες µε τις ως άνω αναφερθείσες επωνυµίες, 
επτά(7)  κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» των  ως άνω 
αναφερθέντων   επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ”  ήταν 

τοποθετηµένοι:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  

 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ”  ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, 
υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), για την επιλογή αναδόχου για την « Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  

β) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία “ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.”  ήταν 
τοποθετηµένοι:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.”  διαπίστωσε ότι αυτά ήταν σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  
46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), πλην όµως παρουσίαζαν τις ως κάτωθι αναφερόµενες πληµµέλειες και πρόδηλα τυπικά σφάλµατα,: 
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Ι]το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)δεν είχε µονογραφεί σε όλες τις σελίδες αυτού &  
ΙΙ]στην 4η σελίδα αυτού και ειδικότερα στο  πεδίο “ΤΜΗΜΑΤΑ” («Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των τµηµάτων για τα 

οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά»)είχε συµπληρωθεί από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα ότι έχει υποβάλλει 
προσφορά για τα είδη 1 &2, 

γ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”και τον δ.τ. 
“BLUE MED”, ήταν τοποθετηµένοι:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία ““ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”και τον δ.τ. “BLUE MED””  ήταν πλήρη και σύµφωνα 
µε την, υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), για την επιλογή αναδόχου για την « Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  

δ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε “, ήταν 
τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε “, και διαπίστωσε ότι αυτά ήταν σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  
46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), πλην όµως παρουσίαζαν το ως κάτωθι αναφερόµενο πρόδηλο τυπικό σφάλµα : 

Ι] στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)και συγκεκριµένα στην 12η σελίδα αυτού(πεδίο : Έχει παράσχει ο 
οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης) ο εν λόγω οικονοµικός φορέας είχε συµπληρώσει το πεδίο ΝΑΙ, 

ε) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ” ήταν τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”, ήταν σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  
46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), πλην όµως παρουσίαζαν τις ως κάτωθι αναφερόµενες επουσιώδεις πληµµέλειες και πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα : 

Ι] το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)δεν είχε µονογραφεί σε όλες τις σελίδες αυτού & 
ΙΙ] στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)και συγκεκριµένα στην  5η σελίδα αυτού, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 

δεν είχε συµπληρωθεί το πεδίο: “Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα”, 
ΙΙΙ] στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)και συγκεκριµένα στην  21η σελίδα αυτού(πεδίο: Θα είναι σε θέση ο 

οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός 
φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες;)είχε συµπληρώσει το πεδίο :ΝΑΙ, 

στ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» ήταν τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”και τον δ.τ. «DELI FOODS 
E.E.» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), για την επιλογή αναδόχου για την « Προµήθεια 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 

ζ)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ήταν 
τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι το εξωτερικό των φακέλων αυτών(εµπρόσθια όψη) δεν έφερε τα στοιχεία του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα,  
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Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία“Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” δεν ήταν πλήρη και σύµφωνα  µε την υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-
2018 ∆ιακήρυξη, και συγκεκριµένα δεν περιλαµβάνονταν - επί ποινή αποκλεισµού- το σύνολο των αναφεροµένων  στο άρθρο 4 της εν λόγω 
διακήρυξης, ήτοι: 

Ι]δεν είχε- επί ποινή αποκλεισµού- προσκοµίσει  το   µε  αρίθµηση ∆ ,αναφερόµενο στο άρθρο 4 της υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-2018 
∆ιακήρυξης, ήτοι  την απόφαση του διαχειριστή για την έγκριση συµµετοχής της στο διαγωνισµό εφόσον πρόκειται για  οµόρρυθµη εταιρεία. 

ΙΙ]δεν είχε - επί ποινή αποκλεισµού- προσκοµίσει  το   µε  αρίθµηση Ζ ,αναφερόµενο στο άρθρο 4 της υπ΄αριθ.  46/3673/08-02-2018 
∆ιακήρυξης, ήτοι  το Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας επαγγελµατικού ή εµπορικά µητρώου), µε το οποίο θα 
πιστοποιούνταν η εγγραφή της σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως αποφάσισε όπως : 
1ον) σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθ.  46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης, αποκλείσει από την συνέχεια του 

∆ιαγωνισµού(αποσφράγιση Υποφακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών και Υποφακέλου Οικονοµική Προσφορά )την προσφορά της εταιρείας µε 
την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, και για τους ως άνω αναφερθέντες λόγους , 

2ον) ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία µε την επωνυµία“ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.” : 
 α)να διευκρινίσει αν υπέβαλε προσφορά για όλα τα υπό προµήθεια είδη  της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης  ή για τα αριθ. 1 

& 2 όπως δηλώθηκε στην 4η σελίδα του Τ.Ε.Υ.∆. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ.2  της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 
και µε το άρθρο 9, παρ. 2 της αριθ.  4/2018 Μελέτης Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για 
το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής & 

β)να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) , ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησής, προκειµένου να  προβεί στη  συµπλήρωση των µονογραφών 

3ον)ζητήσει εγγράφως  από την εταιρεία µε την επωνυµία “ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε “, αναφορικά µε τα δηλωθέντα-
συµπληρωθέντα στο Τ.Ε.Υ.∆., και συγκεκριµένα : 

α) να  διευκρινίσει αν για να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, όντως θα στηριχθεί σε ικανότητες άλλων φορέων ή εκ παραδροµής 
είχε συµπληρωθεί το εν λόγω πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. &  

β) να  διευκρινίσει αν  όντως έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, ή εκ παραδροµής 
είχε συµπληρωθεί το εν λόγω πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆., 

4ον) ζητήσει εγγράφως από την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”: 
α) να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) , ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

επιχείρησής, προκειµένου να  προβεί στη  συµπλήρωση των µονογραφών του Τ.Ε.Υ.∆. & 
β) να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) , ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

επιχείρησής, προκειµένου να  προβεί στη  συµπλήρωση του πεδίου: “Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού 
φορέα” στη σελίδα 5 του Τ.Ε.Υ.∆.  Σηµειώνεται ότι  τα εν λόγω στοιχεία ήταν  συµπληρωµένα στο αντίστοιχο πεδίο του Τ.ΕΥ.∆(σελ. 2) 

γ)να διευκρινίσει αν όντως διαθέτει τα εν λόγω πιστοποιητικά(σχετικό πεδίο σελίδας 21 του Τ.Ε.Υ.∆.) ή εκ παραδροµής είχε 
συµπληρωθεί το εν λόγω πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. .Σηµειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν ζητούνταν από την αριθ. 46/3673/08-02-2018 
∆ιακήρυξη. 

Σηµειώνεται ότι στο σηµείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτής όπως ζητήσει 
εγγράφως  από τους ως άνω αναφεροµένους οικονοµικούς φορείς – πλην του οικ. Φορέα µε την επωνυµία“Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ο 
οποίος και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν απεκλείσθη από την συνέχεια του διαγωνισµού,- εντός επτά(7) ηµερών από τη λήψη της 
έγγραφης ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί , είτε να προσέλθουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  και διορθώσουν τις επουσιώδεις 
πληµµέλειες & πρόδηλα τυπικά σφάλµατα είτε να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους επί των πληµµελειών και προδήλων τυπικών σφαλµάτων 
που  επισηµάνθηκαν . 

Στο σηµείο  αυτό η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 6377/07-03-2018 πρόσκλησης του Προέδρου της, συνήλθε στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν θέµατι διαγωνισµού µετά την πάροδο 
της αποκλειστικής προθεσµίας των 7 ηµερών, ήτοι :  

α)την εξέταση των επικαιροποιηµένων ∆ικ/ών Συµµετοχής των ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών φορέων από τους οποίους είχαν 
ζητηθεί διευκρινίσεις και 

β) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν θέµατι διαγωνισµού , ήτοι την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» & του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του συνόλου των οικονοµικών φορέων-πλην του οικονοµικού φορέα 
“Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ο οποίος ,και για τους λόγους που ααναλύθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, απεκλείσθη από την συνέχεια 
του διαγωνισµού -που  είχαν καταθέσει προσφορά , 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στα µέλη της και στους ως κάτωθι αναφεροµένους, 
παρευρισκόµενους εκπροσώπους των οικονοµικών φορέων, ήτοι τους εκπροσώπους του οικ. φορέα µε την επωνυµία «      »   &  του οικ. φορέα 
µε την επωνυµία « »  &   του οικ. φορέα µε την επωνυµία « »  ότι: 

Α)Την 1/3/2018  και µε τα αριθ. 5518/28-2-2018 & 5519/28-02-2018 & 5521/28-02-2018 έγγραφά της, η Επιτροπή κοινοποίησε στους 
οικονοµικούς φορείς µε την επωνυµία “ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.” & «Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ & ΣΙΑ Ο.Ε» & «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ», 
αντιστοίχως, τις ως άνω αναφερόµενες ,έγγραφες διευκρινίσεις. 

Β)Στις   2/3/2018  προσήλθε στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,ο οικ. Φορέας µε την επωνυµία 
«Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»,  προσκοµίζοντας αφενός Υ.∆. στην οποία βεβαιώνει ότι η επιχείρησή του σε καµία περίπτωση δεν 
αναµείχθηκε στην προετοιµασία του εν θέµατι διαγωνισµού,και ότι το εν λόγω πεδίο(12η σελίδα Τ.Ε.Υ.∆.) είχε εκ παραδροµής συµπληρωθεί, 
και αφετέρου διορθωµένη την 11η σελίδα  του Τ.Ε.Υ.∆.(µε συµπληρωµένο το πεδίο που αφορούσε το αν ο οικ. φορέας έχει εν γνώσει του 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού,κοινωνικού και εργατικού δικαίου). 

Γ)Στις 2/3/2018  προσήλθε στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο οικ. Φορέας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» προσκοµίζοντας το Τ.Ε.Υ.∆. διορθωµένο σύµφωνα µε τις αναφερόµενες, στο αριθ. 5521/28-02-2018 έγγραφο του Προέδρου της 
Επιτροπής, παρατηρήσεις, ήτοι µονογραφές σε όλες τις σελίδες του Τ.Ε.Υ.∆. και συµπληρωµένο το πεδίο της σελ. 12 αυτού(πεδίο που αφορά 
τις πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα) και  ορθά συµπληρωµένο το πεδίο της σελ. 21 αυτού(πεδίο: 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι 
ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες-Στο εν  λόγω πεδίο ο οικονοµικός φορέας είχε εκ παραδροµής  συµπληρώσει το πεδίο :ΝΑΙ.) 

∆)Στις 7/3/2018 προσκοµίσθηκε από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία“ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.”(αριθ. πρωτ. εισερχ. 
∆ήµου Κεφαλλονιάς:6341/07-03-2018)αφενός το Τ.Ε.Υ.∆.  µε τις µονογραφές  σε όλες τις σελίδες αυτού και αφετέρου έγγραφη δήλωσή του ότι 
η οικονοµική του προσφορά αφορά µόνο τα µε α/α 1& 2 ,του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, υπό προµήθεια είδη. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως αναφερθέντα, οµόφωνα 
αποφάσισε: 

Α) τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού(αποσφράγιση Υποφακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών και Υποφακέλου 
Οικονοµική Προσφορά) τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία “ PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.”,  καθότι ,σύµφωνα µε  το άρθρο  9 παρ. 2 της 
αριθ. 4/2018 Μελέτης και το άρθρο 6 παρ. 2 της αριθ.  46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης «….2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  
για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το  συνόλο των ειδών της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης…..» 

Β) την συνέχιση του διαγωνισµού(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” και του υποφακέλου 
µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά για τους  οικονοµικούς φορείς- εξαιρουµένων των οικονοµικών φορέων µε τη επωνυµία 
«Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» & «PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.» οι οποίοι και για τους λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά 
ανωτέρω απεκλείσθησαν από τη συνέχεια του διαγωνισµού- που κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορά στο διαγωνισµό για την προµήθεια 
«Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  , ήτοι τους 
οικονοµικούς φορείς µε την επωνυµία: 1)“ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ”   & 2)“ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”και τον δ.τ. “BLUE MED”  &  3)« 
Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  &  4)“ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ” & 5) “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” των  ως άνω αναφερθέντων   επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής : 

1ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία  “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ” και διεπίστωσε ότι τα προσφερόµενα είδη ήταν 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 

2ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της µε την επωνυµία  «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”»και τον δ.τ. “BLUE MED” και διεπίστωσε ότι ότι τα προσφερόµενα είδη ήταν 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 

3ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία  “  Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” και διεπίστωσε ότι ότι τα προσφερόµενα είδη ήταν σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 

4ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία  “ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ” και διεπίστωσε ότι : ότι τα προσφερόµενα είδη ήταν 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 

5ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΗ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» και διεπίστωσε ότι ότι τα προσφερόµενα 
είδη ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 4/2018 
Μελέτης και τους όρους της αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική 
Προσφορά” των οικονοµικών φορέων των οποίων ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε 
τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ 
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ΕΛΕΝΗ” & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”»και τον δ.τ. “BLUE MED” & του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία “ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”  & του οικονοµικού φορέα 
µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»  . 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  µε τη σειρά που 
αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής: 

1)η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία “ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ” και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 36.013,00€(χωρίς 
ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  13.594,00€ και ποσοστό έκπτωσης 27,40%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 4/2018 Μελέτης του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

2) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”»και τον δ.τ. “BLUE MED” και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 
35.876,00€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  13.731,00€ και ποσοστό έκπτωσης 28%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 4/2018 
Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

3) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία “ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 34.724,30€(χωρίς ΦΠΑ) 
ήτοι έκπτωση  14.882,70€ και ποσοστό έκπτωσης 30%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 4/2018 Μελέτης του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

4) ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία “ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 40.265,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 
ήτοι έκπτωση  9.342,00€ και ποσοστό έκπτωσης 19%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 4/2018 Μελέτης του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

5) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 
34.319,83€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  15.287,17€ και ποσοστό έκπτωσης 30,82%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 4/2018 
Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Σηµειώνεται ότι  για τα είδη  µε α/α 1(Πάνες βρακάκια XL) , α/α 2(Υποσέντονα- 90 χ1,8) , α/α 5(Σαπούνι πράσινο-250 γρ.-) ,α/α 
6(Ξυριστικές µηχανές-πακ. των 5 τεµαχίων) και α/α 9(Βαµβάκι των 150 γρ.)    , γίνονται  αποδεκτά τα αναγραφόµενα υποσύνολα µε τα οποία 
προκύπτει η συνολική έκπτωση  του ανωτέρω φορέα και οι τιµές ανά µονάδα που  έχουν αναγραφεί λανθασµένα θεωρούνται πρόδηλο τυπικό 
σφάλµα  εφόσον  το συνολικό ποσό προσφοράς που έχει αναγραφεί  δεσµεύει τον ανάδοχο και αναλυτικά : 
α)στο είδος µε  α/α1 αναγράφεται ως τιµή µονάδας 0,41€/τεµ. αντί  της ορθής  0,414€/τεµ. σύµφωνα µε το προσφερόµενο υποσύνολο, β) στο 

είδος µε  α/α2 αναγράφεται ως τιµή µονάδας 0,28€/τεµ. αντί της ορθής 0,276€/τεµ. σύµφωνα µε το προσφερόµενο υποσύνολο, γ) στο είδος µε  
α/α 5 αναγράφεται ως τιµή µονάδας 0,48€/τεµ. αντί της ορθής 0,483€/τεµ. σύµφωνα µε το προσφερόµενο υποσύνολο, δ) στο είδος µε  α/α 6 
αναγράφεται ως τιµή µονάδας  1,24€/τεµ. αντί της ορθής 1,242€/τεµ. σύµφωνα µε το προσφερόµενο υποσύνολο, ε) στο είδος µε  α/α 9 
αναγράφεται ως τιµή µονάδας 0,97€/τεµ. αντί της ορθής 0,966€/τεµ. σύµφωνα µε το προσφερόµενο υποσύνολο και γενικό σύνολο. 

 Κατόπιν των ανωτέρω από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού γίνεται αποδεκτό το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα, ήτοι το  αναγραφέν ποσό των  34.319,83€(άνευ ΦΠΑ) όπως αυτό προκύπτει από τα υποσύνολα των προσφερόµενων 
ειδών εφόσον σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ 4 της υπ΄αριθ.46/2018 διακήρυξης ρητώς αναφέρει ότι οι επιµέρους τιµές των ειδών δεν 
επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του οικονοµικού φορέα η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό 
έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ   . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, έναντι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε”, ήτοι ο οικονοµικός φορέας «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 30,82% και συνολική 
προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%) 42.272,43€ , έναντι του οικονοµικού φορέα  «Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης 30% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%)42.780,00€ . 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) 
αντίγραφα 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ  ΜΕΛΗ 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
             β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                          
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω Πρακτικού του συνοπτικού  διαγωνισµού   για την 
προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018 και 
την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

                 Ο  κ.  Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει  ότι  ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των  
                  εισηγήσεων για τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
                  Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει  ότι  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη:              
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  9   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την 26/6-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: Ψ4ΥΧΩΕ5-ΩΛΕ) 
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.5392/27-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 
την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 61.115,36€ (εξήντα µία χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 
2. Ανακηρύσσει  Προσωρινό Ανάδοχο  για την  προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, έναντι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
“Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, ήτοι ο οικονοµικός φορέας «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» προσέφερε 
ποσοστό έκπτωσης 30,82% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%) 42.272,43€ , έναντι του οικονοµικού φορέα  
«Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»  
ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 30% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%) 42.780,00 € . 
 3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
4 .Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της 
οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 
ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  84  / 2018                                                                           Α∆Α: 610ΡΩΕ5-ΞΝ0 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Πρακτικού (1οU) του   συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος   το 12ο  θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση του Πρακτικού (1ο) του   συνοπτικού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.»  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 2554/30-01-2018 Πρακτικό (1ο) του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                                     Αργοστόλι:  30.01.2018 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  2554 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  Προµηθειών  
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155 
FAX: 26710 - 22572 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 
Αρ. αποφ: 36/2017 , 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 30/01/2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. 2247/29-01-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 36/2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» προϋπολογισµού 736.940,21 € µε Φ.Π.Α. 24%». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 4/134/03-01-2018 διακήρυξη, η 30η Ιανουαρίου 
2018 και ώρα και ώρα 10:00 π.µ. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κο. Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι  έχουν πρωτοκολληθεί τέσσερις(4) προσφορές και αναλυτικά ως εξής: 

Α)προσφορά της  ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ”  και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. 
:1925/24-01-2018, 

Β)προσφορά της  επιχείρησης µε την επωνυµία “ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.” και της οποίας η προσφορά έλαβε 
αριθµό πρωτ. :2252/29-01-2018, 

Γ)προσφορά της   επιχείρησης µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της οποίας η προσφορά έλαβε 
αριθ.πρωτ.:2288/29-01-2018 

∆)προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ” και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ.πρωτ.:2418/29-
01-2018, 

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν, δια του νοµίµου εκπροσώπου τους,  προσφορά πέντε (5) εταιρείες, και 
αναλυτικά ως εξής: 

α)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» ,της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 2549/30-
01-2018, 

β)η επιχείρηση µε την επωνυµία “Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 2550/30-01-2018, 
γ) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 2551/30-01-2018, 
δ) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ» ,της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 2552/30-01-2018 
ε)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”, της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 2553/30-01-

2018, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων των  

ως άνω αναφεροµένων προσφορών .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από τις εταιρείες µε τις ως άνω αναφερθείσες επωνυµίες, 
εννέα(9)  κατατεθειµένες προσφορές. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» των  ως άνω 
αναφερθέντων   επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ”  ήταν 

τοποθετηµένοι:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  

 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ”,ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  4/134/03-
01-2018 ∆ιακήρυξη, πλην όµως από το προσκοµισθέν Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Πρέβεζας(22/05-01-2018) και από τους 
αναφεροµένους σε αυτό Κ.Α.∆., δεν προκύπτει µε σαφήνεια ότι οι ασκούµενες από την επιχείρησή σας δραστηριότητες συνάδουν µε το 
αντικείµενο της προµήθειας του εν λόγω διαγωνισµού όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 περίπτωση ΣΤ. 

β) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.”  
ήταν τοποθετηµένοι:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.”  διαπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε 
την αριθ.  4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη, πλην όµως διαπιστώθηκε επουσιώδης πληµµέλεια(έλλειψη µονογραφών), και αναλυτικά ως εξής : 

α) στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) δεν υπήρχαν µονογραφές σε όλες τις σελίδες αυτού από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησής σας, πλην της τελευταίας όπου απαιτείται υπογραφή, σφραγίδα και ηµεροµηνία κατάθεσης, στοιχεία τα οποία 
είχαν  ορθώς συµπληρωθεί 

γ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, ήταν 
τοποθετηµένοι:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  
4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη, πλην όµως διαπιστώθηκαν το  ως κάτωθι αναφερόµενο πρόδηλο τυπικό σφάλµα και η ως κάτωθι αναφερόµενη 
ασάφεια και αναλυτικά ως εξής: 

α)στη συµπλήρωση του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) και συγκεκριµένα στη 2η σελίδα αυτού και στο πεδίο 
µε τίτλο «Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20» , δεν είχε συµπληρωθεί το  απαιτούµενο πεδίο([]Ναι ή []Όχι, 

β)από το προσκοµισθέν Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Αθηνών(2273/17-01-2018) και από τους αναφεροµένους σε αυτό Κ.Α.∆., 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια ότι οι ασκούµενες από την επιχείρησή σας δραστηριότητες συνάδουν µε το αντικείµενο της προµήθειας του εν 
λόγω διαγωνισµού όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 περίπτωση ΣΤ της διακήρυξης. 

δ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ “, ήταν 
τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ Β ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ “, και διαπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  
4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη,  

ε) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ” 
ήταν τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ”, αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε 
την αριθ.  4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη,  
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στ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”» ήταν τοποθετηµένοι: 
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  4/134/03-01-2018 
∆ιακήρυξη, πλην όµως διαπιστώθηκε το  ως κάτωθι αναφερόµενο πρόδηλο τυπικό σφάλµα και αναλυτικά ως εξής: 

α)στη συµπλήρωση του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) και συγκεκριµένα στη 2η σελίδα αυτού και στο πεδίο 
µε τίτλο «Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20» , δεν είχε συµπληρωθεί το  απαιτούµενο πεδίο([]Ναι ή []Όχι,) 

ζ)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”, ήταν 
τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι το εξωτερικό των φακέλων αυτών(εµπρόσθια όψη) δεν έφερε τα στοιχεία του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία“ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ” διεπίστωσε ότι: αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  
4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη, 

η) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ”, ήταν 
τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία“ ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ” διεπίστωσε παράλειψη µονογραφών και επουσιώδη πληµµέλεια, 
και αναλυτικά ως εξής : 

α)το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)αφενός δεν είχε µονογραφεί σε όλες τις σελίδες αυτού  και αφετέρου δεν 
είχε υπογραφεί  στο Μέρος VI(τελικές δηλώσεις)από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησής σας, 

θ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ”, 
ήταν τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω 

αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία“ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ” διεπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την 
αριθ.  4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη, πλην όµως διαπιστώθηκε επουσιώδης πληµµέλεια(έλλειψη µονογραφών), και αναλυτικά ως εξής : 

α)στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) δεν υπήρχαν µονογραφές σε όλες τις σελίδες αυτού από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησής σας, πλην της τελευταίας όπου απαιτείται υπογραφή, σφραγίδα και ηµεροµηνία κατάθεσης, στοιχεία τα οποία 
είχαν  ορθώς συµπληρωθεί 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, παρουσία των εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία “ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ” &“ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.” & “ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”, & “ ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ”  ,οµοφώνως αποφάσισε και 
ανακοίνωσε όπως : 

α)∆ιακόψει τη συνεδρίασή της και   
   β)ζητήσει εγγράφως από τους ως άνω αναφεροµένους οικονοµικούς φορείς(πλην των οικονοµικών φορέων: “ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ”  & “ ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ “ & “ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ” ), εντός επτά(7) ηµερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης που 
θα τους αποσταλεί , είτε να προσέλθουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  και διορθώσουν τις επουσιώδεις πληµµέλειες & πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα είτε να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους επί των πληµµελειών και προδήλων τυπικών σφαλµάτων που  επισηµάνθηκαν . 

H Eπιτροπή του ∆ιαγωνισµού, δια µέσου του Προέδρου της, µε τα αριθµ. 2563/30-01-2018(προς τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ») &2562/30-01-2018(προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.») & 2561/30-01-2018(προς 
τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») & 2564/30-01-2018(προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ») & 2560/30-01-2018 προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΕΠΕ») & 2559/30-01-2018 προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ») έγγραφά της ,κάλεσε τους εν λόγω 
οικονοµικούς φορείς να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά ηµερών ούτως ώστε να 
διορθώσουν  τις επουσιώδεις πληµµέλειες & πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που  επισηµάνθηκαν . 
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Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 4078/13-02-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της συνήλθε εκ νέου για την συνέχιση της διακοπείσας δηµόσιας συνεδρίασης και παρουσία των εκπροσώπων των οικονοµικών 
φορέων µε την επωνυµία “ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ” &“ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.” &“ ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ”, την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 
10:00 π.µ., προκειµένου να  συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στα µέλη της και στους ως άνω αναφερθέντες 
εκπροσώπους των οικονοµικών φορέων, ότι : 

α)ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» µε το αριθ. 3257/06-02-2018 έγγραφό του, κοινοποίησε  στην 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού τους Κ.Α.∆ µε την αναλυτική τους περιγραφή από το οικείο επιµελητήριο , οι οποίοι κατά την άποψή της, 
αποδεικνύουν ότι οι ασκούµενες από την επιχείρηση δραστηριότητες, συνάδουν µε το αντικείµενο της προµήθειας του εν λόγω διαγωνισµού , 

β) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» µε το αριθ. 3294/06-02-2018 έγγραφό της, 
κοινοποίησε στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού το Τ.Ε.Υ.∆. µονογραµµένο σε όλες τις σελίδες αυτού, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, 

γ) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε το αριθµ.3224/05-02-2018 έγγραφό του, απέστειλε 
στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού τη σελίδα 2 του Τ.Ε.Υ.∆. συµπληρωµένη στο απαιτούµενο πεδίο µε την ένδειξη ΟΧΙ  και κατέθεσε το 
καταστατικό της από το οποίο( άρθρο 4 αυτού) , κατά την άποψή της,  προκύπτειµε σαφήνεια ότι οι ασκούµενες από την επιχείρηση 
δραστηριότητες, συνάδουν µε το αντικείµενο της προµήθειας του εν λόγω διαγωνισµού , 

δ) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», µε το αριθ. 3240/06-02-2018 έγγραφό του,  κοινοποίησε στην Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού , τη 2η σελίδα του Τ.Ε.Υ.∆.  µε συµπληρωµένο το  απαιτούµενο πεδίο([]Ναι ή []Όχι, στο πεδίο µε τίτλο «Μόνο σε περίπτωση 
προµήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20» ,  

ε)ότι ο  νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ”, προσήλθε στις 7/2/2018, ενώπιον της 
Επιτροπής,  και µονοέγραψε τόσο όλες τις  σελίδες του Τ.Ε.Υ.∆. όσο και το µέρος VI(τελικές δηλώσεις), 

στ) ότι ο  νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», προσήλθε στις 
12/02/2018, ενώπιον της Επιτροπής,  και µονοέγραψε όλες τις σελίδες του Τ.Ε.Υ.∆., 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως αναφερθέντα, οµόφωνα 
αποφάσισε την 6+ αποδοχή ως παρεδεκτές όλες τις οικονοµικές προσφορές µετά τις διευκρινήσεις που παρείχαν συνέχιση του 
διαγωνισµού(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” για το σύνολο  των οικονοµικών φορέων που 
κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορά στο διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” των  ως άνω αναφερθέντων   επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής : 

Α)η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ”, και διεπίστωσε ότι:  

1ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 1 (Λαµπτήρας LED φωτισµού πρισµατικός 15W Ε27 (φως ψυχρό). φωτεινή Ροή 1485 lm 
Ενεργειακή κλάση Α)δεν είχε προσκοµισθεί µεταφρασµένο πιστοποιητικό ΙSO  του εργοστασίου κατασκευής,  

2ον)για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2(Λαµπτήρας οικονοµικού φωτισµού 11-12W Ε27 (µέγιστο µήκος 11cm φώς θερµό) φωτεινή 
Ροή 650 lm - Ενεργειακή κλάση Α )δεν είχε προσκοµισθεί µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE, 

3ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 3  (   Λάµπες οικονοµικού φωτισµού 40W Ε27 (φως ψυχρό) φωτεινή Ροή 2600 lm 
Ενεργειακή κλάση Α)  δεν είχε προσκοµισθεί µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO ,   

4ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 4 (   Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 125 W τύπου αχλάδι Ε27 φωτεινή Ροή 6000 lm) δεν είχε 
προσκοµισθεί µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE, 

5oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 5(  Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 250 W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή Ροή 13000 lm) δεν είχε 
προσκοµισθεί µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE. Επιπλέον ο προσφερόµενος λαµπτήρας ήταν φωτεινότητας 12700lm 
αντί της ζητουµένης φωτεινότητας 13000lm. 

6oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 6(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm) δεν προσκοµίσθηκε πιστοποιητικό ΙSO επικυρωµένο από δικηγόρο και µεταφρασµένο πιστοποιητικό CE,  

7ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 8(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 400W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 47000 
lm) , δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ΙSO & CE, 

8ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 9(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W σωληνωτός Ε40. φωτεινή Ροή 14000 lm) 
δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ΙSO & CE 
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9ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 14(Λαµπτήρας  HQI 400 W Ε40 σωληνωτός φωτεινή Ροή 40000 lm  ) δεν προσκοµίσθηκαν 
µεταφρασµένα πιστοποιητικά ΙSO & CE. Επιπλέον το εν λόγω προσφερόµενο είδος δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί στα συνηµµένα 
τεχνικά φυλλάδια. 

10ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 17(Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής) Β22 60 W  ) & µε α/α 18(Λαµπτήρας αλογόνου 
(διαφανής) Ε27 60 W)δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE, 

11ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 19(Λαµπτήρας αλογόνου κεράκια (διαφανές) 28 W Ε14)δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο 
πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE, 

12ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 23(Λαµπτήρας φθορίου 36 W/865) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO 
και πιστοποιητικό CE, 

13ον)για το υπό προµήθεια είδος  µε ε α/α 25(Λαµπτήρας φθορίου 18 W/865 )δεν πιστοποιήθηκε στο προσκοµισθέν τεχνικό 
φυλλάδιο, 

14ον)για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 31(Εκιννήτες HQI 70-400W) & α/α 35(Μετασχηµατιστές Νατρίου 150W)δεν προσκοµίσθηκαν 
µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και πιστοποιητικό CE, 

15ον)ο εν λόγω οικονοµικός φορέας – επί ποινή αποκλεισµού-δεν προσέφερε το υπό προµήθεια είδος µε α/α 36(Γλόµποι (µπάλες) Φ 
250) & το υπό προµήθεια είδος µε α/α 37(Γλόµποι (µπάλες) Φ 300), 

16ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 38(Γλόµποι (µπάλες) Φ 400) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO και 
πιστοποιητικό CE, 

17ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 39(Φωτοκύτταρα (νύκτα-ηµέρα) δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο πιστοπoιητικό  ISO  και 
δεν προσκοµίσθηκε πιστοποιητικό CE, 

18ον)για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 40(Χρονοδιακόπτες µε (εφεδρεία 72h) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό ISO 
και πιστοποιητικό CE, 

19ον)για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 41(Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ∆ΕΗΣ) & α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα 
(κουµπωτά)) & α/α 43(Ντουί πορσελάνης Ε27 χωρίς έλασµα) & α/α 44(Ντουί πορσελάνης Ε27 1/8 (βιδωτό δακτυλίδι)) & α/α 45(Ντουί 
πορσελάνης Ε40 (Γολιάθ) τύπου ∆ΕΗΣ) δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικά φυλλάδια. Επιπρόσθετα  δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα 
πιστοποιητικά ISO & CE, 

20oν) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 46 (Φωτιστικά δρόµου (Φανάρια)  βαρέως τύπου αλουµινίου για λάµπες οικονοµίας και 
LED-µε γαλβανιζέ βραχίονα ) επί ποινή αποκλεισµού προσφέρθηκε τύπου δεης   και όχι βαρέως τύπου αλουµινίου, 

21ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 47(Ταινίες µονωτικές (χρώµα µαύρο), δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικό φυλλάδιο, και 
επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

22oν) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 50(Ταινίες 3Μ) δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικό φυλλάδιο, και επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO 
και CE, 

23ον)για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 52(Κλέµενς Φ6 (σειρές) ΤΕΜ) & α/α 53 (Κλέµενς Φ10 (σειρές) ΤΕΜ ) & α/α 54(Κλέµενς Φ16 
(σειρές) ΤΕΜ) δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικό φυλλάδιο, και επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

24ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 56(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών (φορτίου) 2x25Α) & α/α57 (Ρελαί θερµοσυσσωρευτών 
(φορτίου) 3x25Α)  & α/α 58(Ρελαί προστασίας 2x40Α ) & α/ 59(Ρελαί προστασίας 4x40Α) & α/α 60(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 10Α ) & α/α 
61(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 16Α ) & α/α 64(Καλώδιο J1VV –U, R, S (ΝΥΥ) 3x2,5 ) & α/α 65(Καλώδιο H05VV-F 3x1 εύκαµπτο ) & α/α 
67(Καλώδιο H03VV-F 2x0,5 εύκαµπτο )δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 
  Β) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», και διεπίστωσε ότι: 

1ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 1 (Λαµπτήρας LED φωτισµού πρισµατικός 15W Ε27 (φως ψυχρό)ο προσφερόµενος 
λαµπτήρας δεν διαθέτει πρισµατικό κάλυµα επί ποινή αποκλεισµού. Επιπρόσθετα δεν προσκοµίσθηκε δήλωση συµµόρφωσης, καθώς επίσης 
και  επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO & CE, 

2ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2(Λαµπτήρας οικονοµικού φωτισµού 11-12W Ε27 (µέγιστο µήκος 11cm φώς θερµό) 
φωτεινή Ροή 650 lm - Ενεργειακή κλάση Α ) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό CE, 

3oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 3  (   Λάµπες οικονοµικού φωτισµού 40W Ε27 (φως ψυχρό) φωτεινή Ροή 2600 lm 
Ενεργειακή κλάση Α)δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

4ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 4(Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 125 W τύπου αχλάδι Ε27 φωτεινή Ροή 6000 lm) & α/α 5(  
Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 250 W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή Ροή 13000 lm)δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ISO και 
CE, 

5ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 6(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

6ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 8(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 400W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 47000 
lm)δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

7ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 9(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W σωληνωτός Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

8ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 14(Λαµπτήρας  HQI 400 W Ε40 σωληνωτός φωτεινή Ροή 40000 lm  ) δεν 
προσκοµίσθηκαν πιστοποιητικά ISO και CE, 

9ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 17(Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής) Β22 60 W  ) & µε α/α 18(Λαµπτήρας αλογόνου 
(διαφανής) Ε27 60 W) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 
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10ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 19(Λαµπτήρας αλογόνου κεράκια (διαφανές) 28 W Ε14)δεν προσκοµίσθηκαν 
επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

11ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 23(Λαµπτήρας φθορίου 36 W/865) & α/α 25(Λαµπτήρας φθορίου 18 W/865 ) δεν 
προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

12ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 31(Εκιννήτες HQI 70-400W)δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο πιστοποιητικό CE  και δεν 
προκοµίσθηκε το πιστοποιητικό ISO, 

13ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 32(Μετασχηµατιστές  Υδραργύρου 125W) & α/α 33(Μετασχηµατιστές Υδραργύρου 250W ) 
& α/α 34(Μετασχηµατιστές Υδραργύρου 400W ) δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο πιστοποιητικό CE  και δεν προκοµίσθηκε το πιστοποιητικό 
ISO, 

14ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 35(Μετασχηµατιστές Νατρίου 150W) δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο πιστοποιητικό CE  
και δεν προκοµίσθηκε το πιστοποιητικό ISO, 

15ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 36(Γλόµποι (µπάλες) Φ 250) & το υπό προµήθεια είδος µε α/α 37(Γλόµποι (µπάλες) Φ 300) 
& α/α 38(Γλόµποι (µπάλες) Φ 400) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

16ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 39(Φωτοκύτταρα (νύκτα-ηµέρα)δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ISO 
& CE, 

17ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 40(Χρονοδιακόπτες µε (εφεδρεία 72h)δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό 
CE και δεν προκοµίσθηκε το πιστοποιητικό ISO, 

18ον)για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 41(Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ∆ΕΗΣ) & α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα 
(κουµπωτά)) & α/α 43(Ντουί πορσελάνης Ε27 χωρίς έλασµα) & α/α 44(Ντουί πορσελάνης Ε27 1/8 (βιδωτό δακτυλίδι)) & α/α 45(Ντουί 
πορσελάνης Ε40 (Γολιάθ) τύπου ∆ΕΗΣ) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE. Επιπρόσθετα για το µε α/α 42 επί 
ποινή αποκλεισµού , δεν προσκοµίσθηκε τεχνικό φυλλάδιο. 

19ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 46(Φωτιστικά δρόµου (Φανάρια)  βαρέως τύπου αλουµινίου για λάµπες οικονοµίας και 
LED-µε γαλβανιζέ βραχίονα) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

20ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 47(Ταινίες µονωτικές (χρώµα µαύρο) & α/α 50(Ταινίες 3Μ)δεν προσκοµίσθηκε 
µεταφρασµένο το πιστοποιητικό CE. 

21oν) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 52(Κλέµενς Φ6 (σειρές) ΤΕΜ) & α/α 53 (Κλέµενς Φ10 (σειρές) ΤΕΜ ) & α/α 54(Κλέµενς 
Φ16 (σειρές) ΤΕΜ) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

22ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 56(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών (φορτίου) 2x25Α) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο 
πιστοποιητικό CE και δεν προκοµίσθηκε το πιστοποιητικό ISO, 

23ον)  για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 57(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών (φορτίου) 3x25Α)  δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο 
πιστοποιητικό CE, 

24ον)για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 60(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 10Α ) & α/α 61(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 16Α ) & α/α 
62(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 20Α) & α/α 63(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 25Α)δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα πιστοποιητικά ISO 
& CE, 

25ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 64(Καλώδιο J1VV –U, R, S (ΝΥΥ) 3x2,5 ) & α/α 65(Καλώδιο H05VV-F 3x1 εύκαµπτο ) & 
α/α 67(Καλώδιο H03VV-F 2x0,5 εύκαµπτο )δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο το πιστοποιητικό ISO, 

Γ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διεπίστωσε ότι  τα προσφερόµενα είδη ήταν 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της αριθ.  4/134/03-01-2018  ∆ιακήρυξης και της υπ΄αριθ 85/2017 
µελέτης  

∆) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ “, και διεπίστωσε ότι  : 
  1ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 1 (Λαµπτήρας LED φωτισµού πρισµατικός 15W Ε27 (φως ψυχρό)ο προσφερόµενος 
λαµπτήρας επί ποινή αποκλεισµού  δεν διαθέτει πρισµατικό κάλυµα. Επιπρόσθετα δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και 
CE, 

2ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2(Λαµπτήρας οικονοµικού φωτισµού 11-12W Ε27 (µέγιστο µήκος 11cm φώς θερµό) 
φωτεινή Ροή 650 lm - Ενεργειακή κλάση Α ) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο πιστοποιητικό CE, 

3ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 3  (   Λάµπες οικονοµικού φωτισµού 40W Ε27 (φως ψυχρό) φωτεινή Ροή 2600 lm 
Ενεργειακή κλάση Α)δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

4ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 4(Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 125 W τύπου αχλάδι Ε27 φωτεινή Ροή 6000 lm) & α/α 5(  
Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 250 W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή Ροή 13000 lm)δεν δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο το  πιστοποιητικό 
CEκαι επιπλέον δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο το πιστοποιητικό ISO, 

5ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 6(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm) & α/α 8(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 400W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 47000 lm) & α/α 9(Λαµπτήρας ατµών νατρίου 
υψηλής πίεσης 150W σωληνωτός Ε40. φωτεινή Ροή 14000 lm) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

6oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 14(Λαµπτήρας  HQI 400 W Ε40 σωληνωτός φωτεινή Ροή 40000 lm  ) δεν 
προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα πιστοποιητικά ISO & CE, 

7ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 17(Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής) Β22 60 W  ) & µε α/α 18(Λαµπτήρας αλογόνου 
(διαφανής) Ε27 60 W) & α/α 19(Λαµπτήρας αλογόνου κεράκια (διαφανές) 28 W Ε14) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα  τα πιστοποιητικά ISO 
και CE, 
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8ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 23(Λαµπτήρας φθορίου 36 W/865) & α/α 25(Λαµπτήρας φθορίου 18 W/865 ) δεν 
προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα  τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

9ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 31(Εκιννήτες HQI 70-400W)δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO και 
CE, 

10ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 32(Μετασχηµατιστές  Υδραργύρου 125W) & α/α 33(Μετασχηµατιστές Υδραργύρου 250W ) 
& α/α 34(Μετασχηµατιστές Υδραργύρου 400W ) & α/α 35(Μετασχηµατιστές Νατρίου 150W) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα  τα 
πιστοποιητικά ISO και CE, 

11ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 36(Γλόµποι (µπάλες) Φ 250) & το υπό προµήθεια είδος µε α/α 37(Γλόµποι (µπάλες) Φ 300) 
& α/α 38(Γλόµποι (µπάλες) Φ 400) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα πιστοποιητικά ISO και CE, 

12ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 39(Φωτοκύτταρα (νύκτα-ηµέρα) δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα  πιστοποιητικά 
ISO & CE, 

13ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 41(Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ∆ΕΗΣ) & α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα 
(κουµπωτά)) & α/α 43(Ντουί πορσελάνης Ε27 χωρίς έλασµα) & α/α 44(Ντουί πορσελάνης Ε27 1/8 (βιδωτό δακτυλίδι)) & α/α 45(Ντουί 
πορσελάνης Ε40 (Γολιάθ) τύπου ∆ΕΗΣ) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE. Επιπρόσθετα για το µε α/α 42 , δεν 
προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο το πιστοποιητικό ISO . 

14ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 46(Φωτιστικά δρόµου (Φανάρια)  βαρέως τύπου αλουµινίου για λάµπες οικονοµίας και 
LED-µε γαλβανιζέ βραχίονα) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

15ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 47(Ταινίες µονωτικές (χρώµα µαύρο) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο το 
πιστοποιητικό CE και το πιστοποιητικό ISO, 

16ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 50(Ταινίες 3Μ) δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα  πιστοποιητικά ISO & CE, 
17ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 51(Ασφάλειες γυάλινες κοντές 4Α) δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένο το πιστοποιητικό 

CE και το πιστοποιητικό ISO. Επιπρόσθετα δεν κατέστη  δυνατή ταυτοποίηση του προσφερόµενου τύπου S1019 & S1018 στα 
προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά ΙSO KAI CE. 

18ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 52(Κλέµενς Φ6 (σειρές) ΤΕΜ) & α/α 53 (Κλέµενς Φ10 (σειρές) ΤΕΜ ) & α/α 54(Κλέµενς 
Φ16 (σειρές) ΤΕΜ) δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

19ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 56(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών (φορτίου) 2x25Α) 7 & α/α 57(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών 
(φορτίου) 3x25Α)  δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

20ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 58(Ρελαί προστασίας 2x40Α ) & α/ 59(Ρελαί προστασίας 4x40Α) ) δεν προσκοµίσθηκαν 
µεταφρασµένα τα πιστοποιητικά ISO και CE, 

21ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 61(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 16Α ) & α/α 62(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 20Α) & α/α 
63(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 25Α)δεν προσκοµίσθηκαν µεταφρασµένα τα πιστοποιητικά ISO & CE, 

22ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 64(Καλώδιο J1VV –U, R, S (ΝΥΥ) 3x2,5 ) & α/α 65(Καλώδιο H05VV-F 3x1 εύκαµπτο ) & 
α/α 67(Καλώδιο H03VV-F 2x0,5 εύκαµπτο ) δεν προσκοµίσθηκαν επικυρωµένα τα πιστοποιητικά ISO & CE, 

Ε) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία“ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ” , και διεπίστωσε ότι: 

1ον)  το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2(Λαµπτήρας οικονοµικού φωτισµού 11-12W Ε27 (µέγιστο µήκος 11cm φώς θερµό) φωτεινή 
Ροή 650 lm - Ενεργειακή κλάση Α )δεν πιστοποιήθηκε στο προσκοµιζόµενο  πιστοποιητικό CE, 

2oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα (κουµπωτά),το προσφερόµενο είδος δεν είναι 
σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισµού , ήτοι  προσφέρεται ντουί  πορσελάνης µε έλασµα αντί του ζητουµένου  
κουµπωτό, 

Στη συνέχεια η επιτροπή και λόγω της παρέλευσης του ωραρίου εργασίας  , διέκοψε τη συνεδρίασή της, και ανακοίνωσε στους 
παρευρισκοµένους εκπροσώπους των επιχειρήσεων µε την επωνυµία “ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ”  & “Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, & “ΑΤΣΑΡΟΥ 
ΤΖΟΓΙΑ”,ότι η διαγωνιστική διαδικασία(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ “  για τους οικονοµικούς 
φορείς  µε την επωνυµία  “Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. “ & “ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ “ & “ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” & “ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ” καθώς και η 
αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” , των οικονοµικών φορέων που θα προκριθούν στο τελικό στάδιο 
του διαγωνισµού, θα συνεχισθεί στον αυτό τόπο και σε χρόνο  για τον οποίο θα ενηµερωθεί ,το σύνολο των οικονοµικών φορέων που 
εµπρόθεσµα κατέθεσαν προσφορά, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 5523/28-02-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της ,συνήλθε σε συνεδρίαση –χωρίς 
την παρουσία κάποιου εκπροσώπου εκ των οικονοµικών φορέων που είχαν καταθέσει εµπρόθεσµα προσφορά- την ∆ευτέρα 5/3/2018 και ώρα 
10:00 π.µ., προκειµένου να  συνεχίσει την  διακοπείσα διαδικασία του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση συµµετείχε η Κα Αικατερίνη Ελευθεράτου, αναπληρώνοντας το µέλος της επιτροπής Κο Θεόδωρο 
Μαντζουράτο, ο οποίος νοµίµως απουσίαζε. 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Στη  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε : 
Α)[ΣΤ], η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 

προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία “Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, και διεπίστωσε ότι: 
1ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 3  (   Λάµπες οικονοµικού φωτισµού 40W Ε27 (φως ψυχρό) φωτεινή Ροή 2600 lm 

Ενεργειακή κλάση Α)δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός του εν λόγω είδους στο προσκοµιζόµενο  πιστοποιητικό συµµόρφωσης, 
2ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα (κουµπωτά) το προσφερόµενο είδος δεν είναι 

σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισµού, ήτοι  προσφέρεται ντουί  πορσελάνης µε έλασµα αντί του ζητουµένου  
κουµπωτό, 

3ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 60(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 10Α ) & α/α 61(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 16Α ) & α/α 
62(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 20Α) & α/α 63(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 25Α) δεν έχει προσκοµιστεί η µετάφραση της δήλωσης 
συµµόρφωσης, 

Β)[Ζ] η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, και διεπίστωσε ότι: 

1ον)για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 1 (Λαµπτήρας LED φωτισµού πρισµατικός 15W Ε27 (φως ψυχρό)ο προσφερόµενος 
λαµπτήρας δεν διαθέτει πρισµατικό κάλυµα επί ποινή αποκλεισµού. 

2ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 5(  Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 250 W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή Ροή 13000 lm)δεν 
προσκοµίσθηκε το πιστοποιητικό ISO  της εταιρείας παραγωγής του προσφερόµενου είδους, ήτοι της εταιρείας ‘OSRAM», 

3ον) για τα υπό προµήθεια είδη µε α/α 39(Φωτοκύτταρα (νύκτα-ηµέρα) & α/α 40(Χρονοδιακόπτες µε (εφεδρεία 72h), δεν έχει 
προσκοµισθεί το ISO του κατασκευαστή του προσφερόµενου είδους αλλά ISO άλλου κατασκευαστή που δεν αναγράφεται στη δήλωση 
συµµόρφωσης, 

Γ)[Η], η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ”, και διεπίστωσε ότι: 

1ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 1 (Λαµπτήρας LED φωτισµού πρισµατικός 15W Ε27 (φως ψυχρό)δεν έχει προσκοµισθεί 
µεταφρασµένο και επικυρωµένο το πιστοποιητικό ISO, 

2ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2(Λαµπτήρας οικονοµικού φωτισµού 11-12W Ε27 (µέγιστο µήκος 11cm φώς θερµό) 
φωτεινή Ροή 650 lm - Ενεργειακή κλάση Α )προσκοµίσθηκε δήλωση συµµόρφωσης χωρίς τεχνικό φυλλάδιο. Επιπρόσθετα και για το εν λόγω 
είδος , από τα προσκοµισθέντα δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι ώρες λειτουργίας του προσφερόµενου λαµπτήρα. 

3ον) ) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 3  (   Λάµπες οικονοµικού φωτισµού 40W Ε27 (φως ψυχρό) φωτεινή Ροή 2600 lm 
Ενεργειακή κλάση Α) & α/α 4(Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου 125 W τύπου αχλάδι Ε27 φωτεινή Ροή 6000 lm) & α/α 5(  Λαµπτήρας ατµών 
υδραργύρου 250 W τύπου αχλάδι Ε40 φωτεινή Ροή 13000 lm) δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικά φυλλάδια, παρά µόνο δήλωση συµµόρφωσης, 
από την οποία όµως δεν εµφαίνονται τόσο οι ώρες ζωής όσο και η φωτεινή ροή(lm) του προφερόµενου λαµπτήρα, 

4ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 6(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm) & α/α 8 (Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 400W τύπου αχλάδι Ε40. φωτεινή Ροή 47000 lm)δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικά 
φυλλάδια, παρά µόνο δήλωση συµµόρφωσης, από την οποία όµως δεν εµφαίνονται τόσο οι ώρες ζωής όσο και η φωτεινή ροή(lm) του 
προφερόµενου λαµπτήρα 

5ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 9(Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W σωληνωτός Ε40. φωτεινή Ροή 14000 
lm)δεν προσκοµίσθηκε κανένα απολύτως στοιχείο επί ποινή αποκλεισµού. 

6oν) για το υπό προµήθεια είδος  µε α/α 14(Λαµπτήρας  HQI 400 W Ε40 σωληνωτός φωτεινή Ροή 40000 lm  ) δεν 
προσκοµίσθηκαν τεχνικά φυλλάδια, παρά µόνο δήλωση συµµόρφωσης, από την οποία όµως δεν εµφαίνονται τόσο οι ώρες ζωής όσο και η 
φωτεινή ροή(lm) του προφερόµενου λαµπτήρα, 

7ον) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 17(Λαµπτήρας αλογόνου (διαφανής) Β22 60 W  ) & µε α/α 18(Λαµπτήρας αλογόνου 
(διαφανής) Ε27 60 W) δεν προσκοµίσθηκαν τεχνικά φυλλάδια, παρά µόνο δήλωση συµµόρφωσης, από την οποία όµως δεν εµφαίνεται η 
ισοδυναµία σε W, 

8oν)για για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 40(Χρονοδιακόπτες µε (εφεδρεία 72h)δεν προσκοµίσθηκε τεχνικό φυλλάδιο, 
9ον) για το υπό προµήθεια είδος  µε  α/α α/α 42(Ντουί πορσελάνης Ε27 µε έλασµα (κουµπωτά),το προσφερόµενο είδος δεν είναι 

σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι  προσφέρεται ντουί  πορσελάνης µε έλασµα αντί του ζητουµένου  κουµπωτό επί ποινή 
αποκλεισµού 

10ον)για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 46(Φωτιστικά δρόµου (Φανάρια)  βαρέως τύπου αλουµινίου για λάµπες οικονοµίας και 
LED-µε γαλβανιζέ βραχίονα) & α/α 47(Ταινίες µονωτικές (χρώµα µαύρο)δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένη η δήλωση συµµόρφωσης, 

11ον)για το υπό προµήθεια είδος µε α/α  50(Ταινίες 3Μ)δεν  προσκοµίσθηκε δήλωση συµµόρφωσης επί ποινή αποκλεισµού 
12ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 51(Ασφάλειες γυάλινες κοντές 4Α) δεν προσκοµίσθηκε κανένα απολύτως στοιχείο επί 

ποινή αποκλεισµού 
13ον) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 56(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών (φορτίου) 2x25Α) 7 & α/α 57(Ρελαί θερµοσυσσωρευτών 

(φορτίου) 3x25Α)  δεν προσκοµίσθηκε πιστοποιητικό ISO . Επιπρόσθετα προσκοµίσθηκε αµετάφραστη  η δήλωση συµµόρφωσης, 
14ον) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 58(Ρελαί προστασίας 2x40Α ) & α/ 59(Ρελαί προστασίας 4x40Α)  δεν προσκοµίσθηκαν 

τεχνικά φυλλάδια επί ποινή αποκλεισµού. 
15ον) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 60(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 10Α ) & α/α 61(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 16Α ) & 

α/α 62(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 20Α) & α/α 63(Ασφάλειες αυτόµατες (Ράγας) 25Α)δεν προσκοµίσθηκε δήλωση συµµόρφωσης, 
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16ον) για το υπό προµήθεια είδος µε α/α 64(Καλώδιο J1VV –U, R, S (ΝΥΥ) 3x2,5 )  δεν προσκοµίσθηκε µεταφρασµένη η δήλωση 
συµµόρφωσης και επιπρόσθετα δεν προσκοµίσθηκε επικυρωµένο το πιστοποιητικό ISO, 

17ον) για τα υπό προµήθεια είδη  µε α/α 67(Καλώδιο H03VV-F 2x0,5 εύκαµπτο) & α/α 67(καλώδιο Η03VV-F 2X0,5 εύκαµπτο )δεν 
προσκοµίσθηκαν τεχνικά φυλλάδια, 

∆)[Θ] η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  
κατατεθειµένης προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”, και διεπίστωσε ότι  τα 
προσφερόµενα είδη ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της αριθ.  4/134/03-01-2018  ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως: 
Α) σύµφωνα µε το άρθρο 5 και  10 παρ. η της αριθ. 4/134/03-01-2018  ∆ιακήρυξης  και το  άρθρο 8 της αριθ. 85/2017 Μελέτης, 

προχωρήσει στον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού(αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”) και για 
τους λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, του οικονοµικούς φορείς µε την επωνυµία  “ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ”   &  “ΤΕΙΛΟΡΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.” &  “ΑΜΒΕR ENERGY Μ. ΕΠΕ” &  «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» &  “Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, &  «ΤΟΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» & «ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ», εφόσον παρουσίαζαν αποκλίσεις ή υστέρηση στις τεχνικές προδιαγραφές και στα πιστοποιητικά που 
προσκόµισαν επί ποινή αποκλεισµού. 

Β)σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξης και τους όρους της αριθ. 85/2017 Μελέτης προχωρήσει στην 
αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” των οικονοµικών φορέων των οποίων ο υποφάκελος µε την ένδειξη  
“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι των 
οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» & “ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”,, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  των µε τη σειρά που 
αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής : 

Α)η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 31.563,82€(χωρίς 
ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  28.065,38€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 47%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

Β) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 34.656,25€(χωρίς 
ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  24.972,95€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 41%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
Α)την αριθ. 85/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Β)την αριθ. 390/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ως άνω αναφερόµενη µελέτη 
Γ) την αριθ.  337/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της 

∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 

∆)την αριθ. 4/134/03-01-2018 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς(Α∆Α:6Κ0ΙΩΕ5-6ΕΓ & Α∆ΑΜ:18PROC002519440) µε την οποία 
προκηρύχθηκε Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», συνολικού  προϋπολογισµού 73.940,21€(µε ΦΠΑ) 

Ε), Την µε  αριθµ. πρωτ.: 135/3-1-2018,Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΨΝΩΘΩΕ5-ΜΑ3 & Α∆ΑΜ:18PROC002519418)  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
προϋπολογισµού 73.940,21 € µε Φ.Π.Α. 24% , που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

ΣΤ)τις εννέα(9) ως άνω αναφερθείσες προσφορές  που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, 
Ζ)το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 85/2017 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και 

οι τιµές από προηγούµενους διαγωνισµούς  και ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό 
έκπτωσης, 

Θ)το γεγονός  ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος, εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό 
έκπτωσης,                                                                                       ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
   Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»,την επιχείρηση µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία 
προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης έναντι της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», ήτοι η 
επιχείρηση «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 47% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ) 39.139,14€  έναντι της 
επιχείρησης «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 41% και συνολικής προσφοράς(µε ΦΠΑ)  42.973,75€. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε 
τέσσερα(4) αντίγραφα. 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ  ΜΕΛΗ 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
             β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
                            γ)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό (1ο) του  συνοπτικού  διαγωνισµού  , για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 συνολικού 
προϋπολογισµού 73.940,21 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  β) Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  την επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Π. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία προσέφερε το  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . 
Ο  κ.  Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει  ότι  ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για τα  θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει  ότι  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  390   /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 337/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
 (Α∆Α: 6∆ΧΗΩΕ5-9ΘΤ)    
4) το παραπάνω Πρακτικό (1ο) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 2554/30-01-2018 Πρακτικό (1ο)  του  συνοπτικού  διαγωνισµού   , µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 συνολικού προϋπολογισµού 73.940,21   € ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

                2).Ανακηρύσσει  Προσωρινό  Ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
                  ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»,την επιχείρηση µε την  
                    επωνυµία «Π .ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης έναντι  
                   της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», ήτοι η  
                   επιχείρηση «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.»  προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 47% και συνολική  
                  προσφορά µε ΦΠΑ) 39.139,14 €  έναντι της  επιχείρησης «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» που  
                  προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 41% και συνολικής   προσφοράς (µε ΦΠΑ)  42.973,75 €. 
 

3).Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
4).Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της 
οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 
ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    85/ 2018                                                                        Α∆Α: 78ΦΑΩΕ5-0ΘΘ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου . 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου » θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  6588/9-03-2018 εισήγηση Προϊσταµένης 
της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου   
 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 329/0052/1.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών 
αποφασίσθηκε:  α) η επιβολή δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε βάρος του ∆ήµου µας ποσού 1.953.479,90 ευρώ, που 
αφορά στην χρηµατοδότηση του υποέργου «Αποχέτευση Σκάλας», µε κωδικό ΟΠΣ 215629/1, που έχει ενταχθεί στον 
άξονα 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» και χρηµατοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους του Π∆Ε, λόγω παρατυπιών της κείµενης νοµοθεσίας δηµοσίων έργων αναφορικά 
µε την εν γένει διαδικασία ανάθεσης, όπως τεκµηριώνεται στο σηµείο ∆2 της έκθεσης ελέγχου και β) η τροποποίηση 
της απόφασης ένταξης της Πράξης και του Τεχνικού ∆ελτίου του Έργου (Τ∆Ε) από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πόρισµα του ελέγχου για το συνολικό ποσό της 
δηµοσιονοµικής διόρθωσης. 
            Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ασκήθηκε η 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αίτηση 
ακυρώσεως, η οποία συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µετ’ αναβολή στη δικάσιµο της 27.3.2018.  
           Η  εν   λόγω   αίτηση  ακύρωσης   ασκήθηκε   κατόπιν   της  υπ’ αριθ.  
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55/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Η σχετική εντολή είχε χορηγηθεί σύµφωνα µε την παραπάνω 
απόφαση στη δικηγορική εταιρεία «Σ. Μπρέγιαννος- Γ.Ν. Μπρέγιαννος ΑΕ∆Ε».  
              Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη υπόθεση είναι  ιδιαιτέρως εξειδικευµένη διότι, όπως προεκτέθηκε, αφορά 
σε επιβολή δηµοσιονοµικής διόρθωσης συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου, διαδικασία, που, εκ της φύσης 
της, είναι ιδιαίτερη και διέπεται από απολύτως εξειδικευµένο νοµικό πλαίσιο, ηµεδαπού και κοινοτικού δικαίου, η δε 
παρατυπία για την οποία επιβλήθηκε η δηµοσιονοµική διόρθωση αφορά στο απολύτως εξειδικευµένο νοµικό πλαίσιο 
των διαγωνιστικών διαδικασιών  για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, που διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, και 
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας. Περαιτέρω, ιδιαιτέρως 
εξειδικευµένη είναι και η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ, καθώς η διαδικασία 
ένταξης µίας πράξης στο ΕΣΠΑ διέπεται από συγκεκριµένο και απολύτως εξειδικευµένο νοµικό πλαίσιο και ειδικούς 
κανόνες, ηµεδαπούς και κοινοτικούς.  Κατά συνέπεια απαιτεί πολύ ειδική και εξειδικευµένη γνώση του νοµικού 
παραστάτη.  
            Ενόψει λοιπόν των παραπάνω και της επικείµενης συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας αλλά και σε συνέχεια της µε αριθ.  55/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής παρακαλείται η 
Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει, παρέχοντας εντολή και πληρεξουσιότητα, τους:  α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του 
Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ  ∆ΣΑ  8917),  β) Γεώργιο Μπρέγιαννο του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ  ∆ΣΑ  
13790), εταίρους της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία  «Σ.Ν.  Μπρέγιαννος –  Γ.Ν.  Μπρέγιαννος  και  
Συνεργάτες  
Α.Ε.∆.Ε.», κατοίκους Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4),  γ) Μαρία Μπρέγιαννου του ∆ηµητρίου, δικηγόρο Αθηνών 
(ΑΜ  ∆ΣΑ  25814), κάτοικο   Ζωγράφου   Αττικής    (οδός   Ευρυνόµης  αρ.  45)   από   κοινού  ή κεχωρισµένως 
έκαστος, να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 
15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως  3254/2012 αιτήσεως περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 
αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 27.3.2018 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, να καταθέσουν υποµνήµατα, αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων και των  συµφερόντων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για τη διεξαγωγή της εν λόγω υποθέσεως.  
           Επίσης να εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν 
ήδη προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της 
προαναφεροµένης από 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως ακυρώσεως.     
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.  ∆ιονύσιος Μινέτος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για 
τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή – Γκισγκίνης Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 55/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ( Α∆Α: Β4ΩΓΩΕ5-ΚI7)                                                                                                         
Την αριθ. 6588/ 9-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Σε συνέχεια της 55/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής :  
1. Ορίζει, παρέχοντας εντολή και πληρεξουσιότητα, τους:  α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών 
(ΑΜ  ∆ΣΑ  8917),  β) Γεώργιο Μπρέγιαννο του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ  ∆ΣΑ  13790), εταίρους της 
δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία  «Σ.Ν.  Μπρέγιαννος –  Γ.Ν.  Μπρέγιαννος  και  Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.», 
κατοίκους Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4),  γ) Μαρία Μπρέγιαννου του ∆ηµητρίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ  ∆ΣΑ  
25814), κάτοικο   Ζωγράφου   Αττικής    (οδός   Ευρυνόµης  αρ.  45)   από   κοινού  ή κεχωρισµένως έκαστος, να 
παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 15.5.2012 
και µε αριθµό καταθέσεως  3254/2012 αιτήσεως περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 αποφάσεως του 
Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 27.3.2018 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, να 
καταθέσουν υποµνήµατα, αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων και των  συµφερόντων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για τη διεξαγωγή της εν λόγω υποθέσεως.  
   2.  Εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη προβεί 
προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της 
προαναφεροµένης από 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως ακυρώσεως. 
3. Η αµοιβή της εν λόγω δικηγορικής εταιρίας θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.     
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   86 / 2018                                                                  Α∆Α: 6ΡΚΚΩΕ5-0ΦΡ 
   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για 
τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
                                                                                   
Η Πρόεδρος Α/∆ήµαρχος  κ.  Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  εισηγούµενη  το 
 2ο  θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 
6091 /5-03-2018  εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία  αναλυτικά  
έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
 
 Με την µε αριθµό 55/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η µίσθωση 
ακινήτου µε τη διαδικασία του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981 για τη 
στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει 
για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 

 
Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
-Να είναι ισόγειο και να διαθέτει χώρους ελάχιστης συνολικής επιφάνειας (εξαιρουµένων των χώρων κλιµακοστασίων, 
ανελκυστήρων πλατύσκαλων, τοιχοποιίας και κοινόχρηστων διαδρόµων) άνω των 85 τ.µ. ήτοι και κατ΄ελάχιστο α) 
Γραφείο Προϊσταµένου επιφάνειας περίπου 15 τ.µ. β) Θάλαµοι διαµονής προσωπικού ανδρών επιφάνειας περίπου 
20 τ.µ.  γ) Θάλαµος διαµονής γυναικών επιφάνειας περίπου 8 τ.µ. δ) χώροι υγιεινής για άνδρες και γυναίκες 
(περιλαµβάνεται W.C. και ντουζ) επιφάνειας περίπου 5 τ.µ. έκαστος ε) τηλεφωνείο επιφάνειας περίπου 10 τ.µ. στ) 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε κουζίνα επιφάνειας περίπου 15 τ.µ. ζ) αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας περίπου 8 
τ.µ. 
-Το ακίνητο πρέπει να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
-Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού, µέσων σκίασης, θέρµανσης, 
ψύξης/κλιµατισµού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο χώρος να έχει πρόσβαση σε 
υλικοτεχνική υποδοµή (∆.Ε.Η., τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο, ύδρευση και αποχέτευση). 
-Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρο για στάθµευση των οχηµάτων της υπηρεσίας για τουλάχιστον τεσσάρων 
υδροφόρων µε ενδεικτική επιφάνεια περίπου 50 τ.µ.  

 
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 

 
Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 

Η µίσθωση θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την 
ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το 
ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί 
ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα 
δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση ο ∆ήµος οφείλει 
να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της σύµβασης.  

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 1-1-2019, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 
4316/2014. Μετά την 1-1-2019 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση των 
µισθωµάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 
µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρµογή δεν θα εφαρµόζεται στην περίπτωση που το µίσθωµα υπερβαίνει, µετά τις 
σχετικές αναπροσαρµογές, το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας του µισθίου. Η υποχρέωση καταβολής 
µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο 
παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος 
δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση 
των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
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∆ικαίωµα συµµετοχής. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
είναι έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού (στέγαση Πυροσβεστικού Κλιµακίου 
Ληξουρίου). Ακίνητα µε κατασκευαστικές ελλείψεις δεν αποκλείονται από το διαγωνισµό υπό την προϋπόθεση ότι οι 
ιδιοκτήτες τους θα δηλώσουν και θα δεσµευθούν µε υπεύθυνη δήλωση ότι εντός δύο µηνών από την έγκριση των 
πρακτικών κατακύρωσης από την Οικονοµική Επιτροπή θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες κατασκευές- 
διαρρυθµίσεις ή επισκευές στο προσφερόµενο ακίνητο. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία και οι εργασίες επί του 
ακινήτου δεν έχουν ολοκληρωθεί ο µειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος, θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του 
∆ήµου η εγγυητική συµµετοχής και µειοδότης θα αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά συµµετέχων.   
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο έχει 
παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης.  
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός είκοσι ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού καταστήµατος, 
στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε 
ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη 
προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική 
βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή φακέλων 
προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της 
διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας 
από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό 
παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του δήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν 
οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας 
των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και αποδεσµεύονται οι 
εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει 
η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νοµέας ή κάτοχος ή 
επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα µίσθωση, ο δε 
πωλητής είναι υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα στοιχεία του 
νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριµένη µισθωτική 
δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το 
µίσθωµα καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  
   

Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 
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Οποιαδήποτε προσθήκη διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται ότι 
γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του 
και να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης 
φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών 
βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης 
και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε 
ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των 
δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, 
γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – µειοδότης ή αν 
όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων. Η δηµοπρασία 
επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.  
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή επίσης όταν 
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως 
δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, 
επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, αναφεροµένης στους όρους 
της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της διενέργειας της 
δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής διακήρυξης.  

 
∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 

Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη ∆ήλωση, 
µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής και πρόσφατο πιστοποιητικό 
βαρών και διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηµατολογικού Γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου µε χρήση για τις στεγαστικές ανάγκες θεωρηµένο από την αρµόδια 
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (Πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για τη 
νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και 
τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. Εφόσον η οικοδοµική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε άλλη χρήση 
από την ζητούµενη θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε 
την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, που 
θα προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου (και ταυτόχρονη κατάθεση Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, 
∆ιαγράµµατα Κάλυψης, Κάτοψης, Όψεων). 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 400,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει την 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη 
δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή 
οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές 
επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να 
υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και 
εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα, Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη 
της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα 
επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία 
αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την 
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καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε 
σχετική έκθεση.         
 Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εκτιµητική επιτροπή 
(αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τυπικών και 
τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε 
περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να 
προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων 
δεν αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να 
ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία 
παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται.  
• Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, εντός δέκα 
(10) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί της 
ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της 
καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από πραγµατικά 
στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται 
επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους και να διεξαχθεί το 
δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης.  
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε 
λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να 
ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις 
εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της 
∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το 
συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται 
από τον µειοδότη. 
Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η 
προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προφορών. Οι 
προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και κάθε άλλη 
νόµιµη αποζηµίωση. 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο  κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για τα  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η αξιοπρεπής στέγαση του Πυροσβεστικού Σώµατος στο Ληξούρι είναι αναγκαία 
αλλά επειδή η δαπάνη αυτή πρέπει να καλύπτεται από την Κεντρική Κυβέρνηση και ο ∆ήµος δεν κινητοποιείται για να 
διεκδικήσει τα χρήµατα καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 55/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
Την αριθ. 6091/ 5-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
2.Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο Στάδια  ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη ∆ήλωση, 
µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής και πρόσφατο πιστοποιητικό 
βαρών και διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηµατολογικού Γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου µε χρήση για τις στεγαστικές ανάγκες θεωρηµένο από την αρµόδια 
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (Πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για τη 
νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και 
τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. Εφόσον η οικοδοµική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε άλλη χρήση 
από την ζητούµενη θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε 
την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, που 
θα προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου (και ταυτόχρονη κατάθεση Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, 
∆ιαγράµµατα Κάλυψης, Κάτοψης, Όψεων). 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 400,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει την 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη 
δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή 
οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές 
επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να 
υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και 
εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα, Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα.  

1. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται 
σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το 
συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
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Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται 
από τον µειοδότη. 
Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η 
προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προφορών. Οι 
προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και κάθε άλλη 
νόµιµη αποζηµίωση. 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  87 / 2018                                                                                 Α∆Α: 60Ξ3ΩΕ5-ΩΧ0 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής δηµοπρασίας εκµίσθωσης   ακινήτων (καταστηµάτων  Α1 και Α2 
)στην ∆ηµοτική Αγορά  Αργοστολίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής δηµοπρασίας εκµίσθωσης   ακινήτων (καταστηµάτων )στην ∆ηµοτική 
Αγορά  Αργοστολίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 7530/19-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης 
της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
 
     Με την µε αριθµό 18/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση 
δύο καταστηµάτων επιφάνειας 28,53 τ.µ. και 29,54 τ.µ. που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου µε τη 
διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής 
η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων  

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτων 
 

 Η Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς Σοφία Γαρµπή διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δύο (-2-) καταστηµάτων, που 
βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 
κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις …… .. 2018, ηµέρα ………… 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 
π.µ έως 09:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 09:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …………………. 2018, 
ηµέρα ……………. στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 
 Η µίσθωση διέπεται από τους όρους και τους περιορισµούς που περιλαµβάνονται στον «Κανονισµό 
λειτουργίας ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου». 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της 
µισθωτικής σχέσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 2 
 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ (8,00) ευρώ ανά τ.µ. ήτοι 1) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -1- 228,24 ευρώ µηνιαίως και 2) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 236,32 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το, τιµάριθµο. 

Άρθρο 3 
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 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο 
οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται 
επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους ίσου µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα 
δηλαδή 1) για το µε αριθ. -1- κατάστηµα ποσό 456,48 ευρώ και 2) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 472,64 ευρώ. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα 
σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη 
σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) ∆ελτίο Ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) 
ασφαλιστική ενηµερότητας από τον ΟΓΑ, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο, ε) βεβαίωση εγγραφής στο 
µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή βεβαίωση της 
ανωτέρω υπηρεσίας ότι για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται, στ) άδεια παραγωγού εφόσον 
υφίσταται, ζ) πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και η) Υπεύθυνη δήλωση που να 
αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και του 
κανονισµού λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς, ότι θα τους τηρήσει αυστηρά και σε αντίθετη περίπτωση θα 
υποστεί τις προβλεπόµενες από τον κανονισµό και τη διακήρυξη κυρώσεις. 
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη 
οφειλής στο ∆ήµο. 

Άρθρο 4 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό 
άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 5 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών 

από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική 
Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, προσκοµίζοντας εγγυητική καλής 
εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ποσό των δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον 
πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στους λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η 
ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της 
δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 
πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που 
κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Άρθρο 6 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε 

λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από το εκµισθωτή.  
Η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση 

των όρων αυτής. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την 
παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των 
µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η 
καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 7 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη 

χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη 
και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και 
καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη 
νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

Άρθρο 8 
Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 

λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών 
τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 9 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος 

θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 10 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την 
απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη 
νόµιµη αποζηµίωση. 
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Άρθρο 11 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 

µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται η Αντιδήµαρχος Σοφία Γαρµπή. 
Άρθρο 12 

Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ (τιµή εκκίνησης 228,24 ευρώ),  
2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 236,32 ευρώ), 

Άρθρο 13 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του «Κανονισµού 

λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου», ο οποίος αποτελεί µε την παρούσα ένα σώµα και ο οποίος 
εφαρµόζεται για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στο παρόν συµφωνητικό. 

 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

                                                                                                                                 Η Αντιδήµαρχος  
              Σοφία Γαρµπή» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση  δύο (-2-) 
καταστηµάτων, που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) 
το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. και 
ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η 11η Απριλίου 2018 µε επαναληπτική σε περίπτωση αγόνου  την 
13η Απριλίου 2018. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει πως επειδή πιστεύει  ότι η  τιµή εκκίνησης που ορίστηκε για κάθε κατάστηµα είναι 
υψηλό ,προτείνει να γίνει η δηµοπράτηση των καταστηµάτων αλλά µε πιο χαµηλό τίµηµα και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος και Μινέτος 
∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 18 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Το σχέδιο διακήρυξης  της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους  του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο (-
2-) καταστηµάτων, που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 
1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράδοση του 
ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία 
και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης χωρίς τη ρητή 
έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 
3. Το  κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ (8,00) ευρώ ανά τ.µ. ήτοι  
α) για το κατάστηµα µε αριθ. -1- 228,24 ευρώ µηνιαίως και 
β) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 236,32 ευρώ. 
Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το, τιµάριθµο. 
 
4 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις  11 Απριλίου     2018, ηµέρα  Τετάρτη  
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 
π.µ έως 09:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 09:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  13 Απριλίου 2018, 
ηµέρα  Παρασκευή  στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 
5. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται η Αντιδήµαρχος Σοφία Γαρµπή. 
6. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
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Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
7. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   88  / 2018                                                                      Α∆Α: 6∆Ο2ΩΕ5-0ΓΝ                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ : 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 8 o θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  
από 22 -03-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Παυλάτου Γεράσιµου  η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
 

1. Προκειµένου να γίνει εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων περί απαλλοτριώσεων που έχουν βγει προς 
εκτέλεση, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7111.01 µε τίτλο 
«Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 30.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 20.000,00 ευρώ. 

2. Προκειµένου να γίνει η εκκαθάριση των τριών δηµοτικών επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Λειβαθούς και 
Αργοστολίου έτσι όπως έχουν εγκριθεί από τα οικεία συλλογικά Όργανα, είναι απαραίτητη η λογιστική 
υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη λόγω της εξειδικευµένης φύσης της εργασίας και της πολύπλοκης 
νοµοθεσίας που την διέπει. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
10.6117.02 µε τίτλο «Υπηρεσίες Λογιστή για την λογιστική υποστήριξη της εκκαθάρισης ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ. 

3. Προκειµένου να αποδοθούν στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου τα 4,39 ευρώ που έχουν αποµείνει 
στον ερανικό λογαριασµό και προέρχονται από τόκους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6739.02 µε τίτλο «Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου (έσοδα από ερανικό 
τραπεζικό λογαριασµό)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4,39 ευρώ. 

4. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος (ΣΑΤΑ) και των Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6261.04 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης σπηλαίων 
∆ρογκαράτης - Μελισσάνης ∆.Ε. Σάµης» και διαµορφωµένη πίστωση ποσού 15.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.25 µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων - 
στηθαίων ∆.Ε. Σάµης» και εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.20 µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρόµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα πόλεως 
Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.17 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και διαµορφωµένη πίστωση 24.025,60 ερώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.26 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 24.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.169 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ΣΑΤΑ» κατά 7.000,00 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Αργοστολίου» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Αργοστολίου». 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.05 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε.Παλικής» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Παλικής». 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.06 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Σάµης» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Σάµης» και την ενίσχυση πίστωσης κατά 
7.000,00 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.07 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Λειβαθούς» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Λειβαθούς» και την ενίσχυση 
πίστωσης κατά 2.551,60 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.08 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων». 
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• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662,09 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Κ. Οµαλών» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Κ. Οµαλών». 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.10 από «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Πυλάρου» σε «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Πυλάρου». 

5. Μετά από σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου µας σχετικά µε την προµήθεια 
φωτιστικών σωµάτων όπου θα γίνεται από τους ∆ήµους και θα τοποθετούνται από την ∆Ε∆∆ΗΕ µε το 
ανάλογο αντίτιµο, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού 
φωτισµού» και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ 
Η τοποθέτηση θα γίνεται από την ∆Ε∆∆ΗΕ και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο 
«Επέκταση Φ.Ο.Π. και λοιπές εργασίες δικτύου ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» 

6. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας, γίνεται γνωστό ότι µε το αριθµ. 
πρωτ. ∆ΟΥ/418/ 21-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ανακαλείται η αριθµ. 
πρωτ. ∆ΟΥ/2338/17-05-2017 απόφαση που αφορούσε την δέσµευση ποσού 100.000,00 ευρώ από την ΣΑΕ 
571 του ∆ΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνιάς που συνδέει τους οικισµούς Καπανδρίτι µε Ξενόπουλο της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» 
διότι η ανωτέρω οδός είναι Επαρχιακή και όχι ∆ηµοτική και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας. Εφόσον η πίστωση µεταβιβάζεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την διαγραφή από το Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό: 
- του Κ.Α. Εσόδων 1322.36 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. 
Ξενοπούλου, της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων και ειδικότερα της οδού που συνδέει τους οικισµούς Καπανδρίτι µε 
Ξενόπουλο"» και διαµορφωµένη πίστωση 100.000,00 ευρώ, και  
- του Κ.Α. Εξόδων 64.7333.01 µε τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Ξενοπούλου, της ∆.Ε. 
Ελειου-Πρόννων και ειδικότερα της οδού που συνδέει τους οικισµούς Καπανδρίτι µε Ξενόπουλο» και 
διαµορφωµένη πίστωση 100.000,00 ευρώ. 

7. Μετά από σχετικό αίτηµα για την ανάγκη προµήθειας φυτοχώµατος, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.02 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοχώµατος χώρων πρασίνου ή 
κοινοχρήστων χώρων» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ κατά ποσό 4.600,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση από την ΣΑΤΑ. 

8. Μετά από σχετικό αίτηµα για την δηµιουργία προτοµής του Γεράσιµου Αρσένη , παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.05 µε τίτλο «Κατασκευή προτοµής Γεράσιµου Αρσένη» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ. 

9. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος (ΑΠΕ) και των Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.10 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Πυλάρου» µε το 
ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7326,16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων δηµοτικών 
ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» και διαµορφωµένη 
πίστωση 82.200,00 ευρώ κατά 5.000,00 ευρώ. 

10. Μετά από σχετικό αίτηµα και εξέταση της υπάρχουσας πίστωσης της προµήθειας επίπλων, σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο «Έπιπλα 
σκεύη λοιπός εξοπλισµός» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα παραµείνει αµετάβλητο στο ποσό 
των 129.061,49 ευρώ.  
 

                                                            Αργοστόλι 22/03/2018 
 

Ο συντάξας                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη  Σοφία                                                                          Παυλάτος Γεράσιµος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 3ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 
και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Μετά από σχετικές ερωτήσεις για  ενηµέρωση των Μελών της Επιτροπής από την Πρόεδρο για τον  προγραµµατισµό 
εγκατάστασης νέων παιδικών χαρών στον ∆ήµο µας, ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αφού επισηµαίνει ότι αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα της εγκατάστασής τους ,προτείνει να εγκατασταθεί και ειδική παιδική χαρά στο Ειδικό Σχολείο 
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Περατάτων και ψηφίζει την πρότασή του. Επίσης για την παρούσα  τροποποίηση έχει  δηλώσει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ  
λόγω της µη έγκαιρης ενηµέρωσης του επί των εισηγήσεων για τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις παραγράφους :  1-2-3-και 10 της παρούσας τροποποίησης . 

                Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –  Κουρκουµέλης Ηλίας και   
                 Κωνσταντάκης ‘Άγγελος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

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

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

και την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 3ης  Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    89 / 2018                                                                     Α∆Α: 7ΤΩΠΩΕ5-ΧΦΒ 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς χρηµατικών  ποσών  από  διαθέτη της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 9 o θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : «Αποδοχή δωρεάς χρηµατικών  ποσών  από  διαθέτη της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας.» θέτει υπόψη 
της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
 
1.Σύµφωνα µε την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και 
δωρεών, αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή . 
2.Σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Πέτρου 
Αλεξανδράτου η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας έχει καταθέσει στον κεντρικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ήµος µας στην 
Εθνική Τράπεζα τα παρακάτω ποσά :  
α) το µε αριθµό εµβάσµατος 442156889/15-03-2018  µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» 
συνολικό  ποσό  1.340,00 € (χιλίων τριακοσίων σαράντα Ευρώ)  για να διατεθούν για το κοιµητηριακό Ναό του Αγίου 
∆ιονυσίου ∆ραπάνου στο Αργοστόλι. 
β) το µε αριθµό εµβάσµατος 442157550/15-03-2018  µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» 
συνολικό  ποσό  1.340,00 € (χιλίων τριακοσίων σαράντα Ευρώ)   για να διατεθούν για τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο 
(νεωκόρο) του κοιµητηρίου µε την υποχρέωση να περιποιείται τον τάφο  και να ανάβει το καντήλι του διαθέτη και της 
συζύγου  του. 
Προτείνω την αποδοχή της δωρεάς του ως άνω διαθέτη . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι συµφωνεί µε την αποδοχή της δωρεάς  για τον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ιονυσίου 
του ∆ραπάνου και τους υπαλλήλους  χωρίς όµως για να έχει ιδιαίτερη περιποίηση ο συγκεκριµένος τάφος και ψηφίζει 
την πρόταση του.  
                     Την εισήγηση ως  έχει ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία –  Κουρκουµέλης Ηλίας – Μινέτος ∆ιονύσιος  

                      και   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος. 
  
Και αφού έλαβε υπόψη της  

- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ∆ΚΚ 

- την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- την εισήγηση της Προέδρου. 
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Αποδέχεται τη δωρεά του διαθέτη της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας όπως   κατατέθηκε  στον κεντρικό 
λογαριασµό που τηρεί ο ∆ήµος µας στην Εθνική Τράπεζα  και αναλυτικά  :  
α) το µε αριθµό εµβάσµατος 442156889/15-03-2018  µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» 
συνολικό  ποσό  1.340,00 € (χιλίων τριακοσίων σαράντα Ευρώ)  για να διατεθούν για το κοιµητηριακό Ναό του Αγίου 
∆ιονυσίου ∆ραπάνου στο Αργοστόλι. 
β) το µε αριθµό εµβάσµατος 442157550/15-03-2018  µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» 
συνολικό  ποσό  1.340,00 € (χιλίων τριακοσίων σαράντα Ευρώ)   για να διατεθούν για τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο 
(νεωκόρο) του κοιµητηρίου µε την υποχρέωση να περιποιείται τον τάφο  και να ανάβει το καντήλι του διαθέτη και της 
συζύγου  του. 
 
2.Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών(Τµήµα Προϋπολογισµού )για δικές τους 
περαιτέρω επί του θέµατος ενέργειες. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                     Παπαδάτος Νικόλαος  
                                                                                                                   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           
                                                                                                                       Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                 
                                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                              
                                                                                                                           Μινέτος ∆ιονύσιος 
 
                                                                           Πιστό Αντίγραφο  
                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                                                         Σοφία Γαρµπή  
                                                                 Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          
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                       Αργοστόλι  26/03/2018 
          

                      Αριθµ. Πρωτ. 8339 
                     
                  
                          
                                 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής  
         Ταχ. ∆/νση : Πλατεία Βαλλιάνου  
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ. :  Α.  Πεφάνη 
Τηλέφωνο     : 2671360154 

 
Προς:  

 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Τµήµα  ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Λεωφόρος Βεργωτή 160, Αργοστόλι 

 
 
 
 
        
 

   
 
 

Θ Ε Μ Α : 
Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 

  θεµάτων   που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης 

 

 
      Σας στέλνουµε απόσπασµα  της αρ   76ης /2018   απόφασης της  Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προκειµένου να λάβετε γνώση.  
 

 
                                               
                                                                                                           Ο ∆ήµαρχος 
                                                                                                                                            Με εντολή του  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                             Α. Πεφάνη  

 
 
Κοιν.  
Οικονοµική Υπηρεσία 
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

 

 

  Στο Αργοστόλι σήµερα την 26 η Μαρτίου  του έτους 2018, ο 
υποφαινόµενος ∆ηµοτικός υπάλληλος  Μουρελάτος Αντώνιος, κατά 
παραγγελία του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , δηµοσίευσα έξω από το 
∆ηµοτικό Κατάστηµα το αρ. 76 /2018 Απόσπασµα Απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
Ο ∆ηµοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες   
 
 
Αντώνιος  Μουρελάτος  

 


