
  

                                                                                          Α∆Α : 6406ΩΕ5-ΟΓΙ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
 
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    21ης  (τακτικής  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την     10η   Αυγούστου  2015  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    291/ 2015  

 
   ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα   10η   Αυγούστου  του έτους 2015 , ηµέρα    ∆ευτέρα και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 30640/5-08-2015 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή   (πρόεδρος)                                                            1.  Θεόδωρος Φλωράτος 
2. Σταύρος  Γεράσιµος -Αλυσανδράτος  (µέλος)                                 2.  ∆ιονύσιος Λυκούδης                                               
3. Νικόλαος Γκισγκίνης   (µέλος)                                                         3.  Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                       
 4.Ηλίας Κουρκουµέλης   (µέλος)                                                         4.  Ζαπάντης Ανδρέας                                              
 5. Νικόλαος Ανουσάκης  (µέλος)                                                         
 6 .Άγγελος Κωνσταντάκης (αναπλ. µέλος)                                          

    Ο  κ. Νικόλαος Ανουσάκης απεχώρησε ώρα 12.30    µ.µ. 
    Ο  κ. Άγγελος Κωνσταντάκης προσήλθε ώρα 12.31  µ.µ. 
 
          Η  Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή   ενηµέρωσε για το 1ο  θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης   

«Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης».  

           Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  είναι κατά της συζήτησης  του θέµατος αυτού διότι όπως είπε  

δεν  έχει  λάβει  την  εισήγηση  και δεν έχει ενηµερωθεί. Οι λοιποί  παρόντες είναι υπέρ της 

 συζήτησης.   



            Στη συνέχεια  η Πρόεδρος  έδωσε   το  λόγο  στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου η οποία  εισηγήθηκε   θέµα αυτό.     

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 Στις 13 Ιουνίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η 

από 31-5-2012 προσφυγή του Γρηγορίου Παπαδάτου κατά µεταξύ άλλων της υπ’ αριθ. 

917/50413/12-12-2011 απόφασης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς µε την οποία ανακλήθηκε η µε 

αριθ. 2369/14-10-2010 απόφαση του Νοµάρχη Κεφαλληνίας σύµφωνα µε την οποία είχε 

εγκριθεί η εκµίσθωση από την Αντωνία Παπαδάτου προς τον προσφεύγοντα της άδειας 

εκµετάλλευσης ενός περιπτέρου ευρισκόµενο στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. Η ως άνω 

απόφαση ανάκλησης του ∆ηµάρχου εκδόθηκε µετά τις καταγγελίες ότι το καταβαλλόµενο 

µίσθωµα των 100 ευρώ µηνιαίως ήταν εικονικό και ότι το µισθωτήριο δεν έφερε βεβαιωµένο το 

γνήσιο της υπογραφής των συµβαλλοµένων. 

 Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο µε την υπ’ αριθ. 613/2015 απόφαση του έκανε δεκτή την 

παραπάνω προσφυγή µε το σκεπτικό ότι η εκµισθώτρια  Αντωνία Παπαδάτου γνώριζε εξ 

αρχής το ύψος του αναγραφόµενου µισθώµατος  και   είχε   αποδεχθεί   αυτό,   ότι   για    την  

εγκυρότητα  της σύµβασης µίσθωσης περιπτέρου δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής των συµβαλλοµένων και ότι δεν αποδεικνύεται ούτε προκύπτει ότι εκκρεµεί 

σχετική διαδικασία ενώπιον των Ποινικών ∆ικαστηρίων για τυχόν ενδεχόµενη πλαστότητα.  

 Μετά τη συζήτηση της προσφυγής τον Ιούνιο του 2013 και επειδή ο µισθωτής δεν είχε 

αποχωρήσει από το ακίνητο, αν  και είχε απορριφθεί η αίτηση αναστολής του, εκδόθηκε κατά 

αυτού το µε αριθ. 46397/2013 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής. Κατά αυτού ο µισθωτής 

άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής. Η αίτηση αναστολής συζητήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 

2013 και εκδόθηκε η µε αριθ. 11/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων) µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής.  Συγχρόνως η κ. 

Πρόεδρος Πρωτοδικών διαβίβασε την απόφαση αυτή στον αρµόδιο Εισαγγελέα µαζί µε τα 

λοιπά έγγραφα της δικογραφίας καθώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν σοβαρές 

υπόνοιες ότι είχε τελεστεί το αδίκηµα της πλαστογραφίας. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Κεφ/νίας σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία και η υπόθεση παραπέµφθηκε στο ακροατήριο µε 

το µισθωτή του περιπτέρου να κατηγορείται για το αδίκηµα της πλαστογραφίας µετά χρήσεως  

κατ’ εξακολούθηση. 

 Ενόψει των ανωτέρω και επειδή έχουν ανακύψει νέα δεδοµένα που θα τεθούν υπόψη 

της διοικητικής δίκης και συγκεκριµένα επειδή πλέον εκκρεµεί σχετική διαδικασία ενώπιον των 

Ποινικών ∆ικαστηρίων, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την άσκηση 



έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 613/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και να 

ορίσει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου να καταθέσει αυτή και να 

παραστεί    κατά    τη   συζήτηση   της   όποτε    αυτή    οριστεί     ή    σε   οποιαδήποτε    µετ’    

 

 

αναβολή δικάσιµο, εκπροσωπώντας το ∆ήµο Κεφαλονιάς και υπερασπίζοντας τα συµφέροντα 

του µε κάθε νόµιµο µέσο.       

            Στη συνέχεια µε την υπ’ αρ. 30720/2015  εισήγηση της η  Noµική Σύµβουλος του 

∆ήµου  συµπλήρωσε και τροποποίησε την ως άνω αρχική εισήγηση ως εξής:                                                                                                

 Σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 29034/24-07-2015 εισήγησης µου, της οποίας ήδη 

έχετε λάβει γνώση, θέτω υπόψη σας τα εξής: 

 Μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. 613/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Πατρών ο κ Γρηγόρης Παπαδάτος απευθύνθηκε µε δύο εξώδικα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

ζητώντας επιτακτικά την επαναλειτουργία του περιπτέρου άσχετα από την άσκηση έφεσης 

κατά της παραπάνω απόφασης µε την απειλή προσφυγής σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια 

λόγω µη συµµόρφωσης σε δικαστική απόφαση. Κατόπιν αυτών ο ∆ήµος ανακάλεσε την µε 

αριθ. 2369/2010 απόφαση και εξέδωσε λόγω των νέων στοιχείων που είχαν προκύψει µετά 

την εκκρεµούσα ποινική υπόθεση νέα απόφαση ανάκλησης, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον 

Παπαδάτο Γρηγόρη. Μετά τα ανωτέρω είναι άνευ αντικειµένου η άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ 

αριθ. 613/2015 απόφασης του ∆ιοιηκ. Πρωτ. Πατρών αφού αφορά διοικητική πράξη που έχει 

ανακληθεί και έχει αντικατασταθεί από άλλη κατά της οποίας ο Γρηγόρης Παπαδάτος µπορεί 

να προσφύγει. 

 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τη µη άσκηση 

έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 613/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου λόγω πλέον 

έλλειψης αντικειµένου. 

           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 

έλαβε υπόψη το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση της 

αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                         Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

               (µειοψηφούντος του κ. Ν. Γκισγκίνη ο οποίος ψηφίζει λευκό )  

 Εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 613/2015 απόφασης 

του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Πατρών λόγω πλέον έλλειψης αντικειµένου.  

                    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 



                   Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

                                                        Πιστό αντίγραφο  

                                                          Η Α/∆ήµαρχος 

 

                                                        ΣΟΦΙΑ   ΓΑΡΜΠΗ                                             

 

 

 

 

                                                                                                         Α∆Α: 73Μ9ΩΕ5-ΡΦ7 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                       
 
 
  

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    21ης  (τακτικής  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
την     10η   Αυγούστου  2015  . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    292 / 2015  

 
 
 

   ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 

                   ειδών καθαριότητας  και  ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς  

                   και των Ν.Π.∆.∆. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα   10η   Αυγούστου  του έτους 2015 , ηµέρα    ∆ευτέρα και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 30640/5-08-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   πέντε   ( 5) και ονοµαστικά: 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή    (πρόεδρος)                                                                     1. Θεόδωρος Φλωράτος 
2. Σταύρος  Γεράσιµος -Αλυσανδράτος  (µέλος)                                           2. ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                       



3. Νικόλαος Γκισγκίνης  (µέλος)                                                                    3. Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                 
 4.Ηλίας Κουρκουµέλης    (µέλος)                                                                  4. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                     
 5. Άγγελος Κωνσταντάκης  (αναπλ. µέλος)                                                  5.  Νικόλαος Ανουσάκης                                                                          
 
 
 
Η  Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή   ενηµέρωσε για το 1ο  θέµα ηµερησίας διάταξης σχετικά µε «Έγκριση 
πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών καθαριότητας  και  ευπρεπισµού του 
∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.». 
Στη συνέχεια  η Πρόεδρος  έδωσε   το  λόγο  στον εισηγητή  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη   
ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό που έχει ως ακολούθως :   
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι 05/08/2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.: 30614 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ,ΚΕ∆ΗΚΕ» 

Σήµερα 05/08/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν της αριθ.30532/4-
8-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ,αποτελούµενη από τους: 
1.Κουστουµπάρδη Σοφία,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΚΑΠ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΚΕ∆ΗΚΕ για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΚΑΠ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΚΕ∆ΗΚΕ 
Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του 
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Παπαδάτο Σταύρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το 
πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:01 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  έχει πρωτοκολληθεί 
µία(1) προσφορά και αναλυτικά: 
1.η αριθµ. 30476/4-8-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία: «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά και  
αναλυτικά: 
1.Γαλιατσάτος Ευάγγελος του Οδυσσέα  , ο οποίος κατέθεσε την αριθ. 30610/5-8-2015 προσφορά. 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε  αρχικά στο άνοιγµα του Φακέλου  µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , και αφού τα έλεγξε και 
τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της αριθµ.29516/28-7-2015  διακήρυξης και αναλυτικά: 
1. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»:  

α)αριθµ.  Νο 142751 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 562,80€, αριθµ.  Νο 142752 
Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 202,22€, αριθµ.  Νο 142753 Εγγυητική Επιστολή του 



Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 97,90€, αριθµ.  Νο 142754 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 15,50€, αριθµ.  
Νο 142755 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 321,23, 

β) αριθ. 2863/24-6-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας της επιχείρησης και των µετόχων της 
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας της επιχείρησης και των µετόχων της,  
ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση:1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, 2)ότι έλαβε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τµηµατικά τα υπό προµήθεια είδη στο , 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ,ΚΕ∆ΗΚΕ 3)ότι δεν υφίστανται περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, 
ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»την οποία εκπροσωπεί και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του και 
της επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

στ)∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Κεφαλονιάς 
ζ)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο  άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα» και αφού τα έλεγξε και τα 
µονόγραψε,  παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της αριθµ.29516/28-7-2015  διακήρυξης και αναλυτικά: 
1. «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα»  

α)αριθµ.  Νο 21753 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 562,80€, αριθµ.  Νο 21754 
Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 202,22€, αριθµ.  Νο 21756 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  
ποσού 97,90€, αριθµ.  Νο 21757 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 15,50€, αριθµ.  Νο 21755 
Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 321,23, 

β) αριθ. 35461/03-08-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  & ΙΘΑΚΗΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας της επιχείρησης  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας της επιχείρησης,  
ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση:1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, 2)ότι έλαβε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τµηµατικά τα υπό προµήθεια είδη στο , 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ,ΚΕ∆ΗΚΕ 3)ότι δεν υφίστανται περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα»την οποία εκπροσωπεί και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του και της 
επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

στ)∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Κεφαλονιάς 
ζ)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην επόµενη φάση του διαγωνισµού  και ειδικότερα  
στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των δύο(2) παραπάνω αναφεροµένων 
συµµετεχόντων και αναλυτικά: 
1. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» της οποίας η προσφορά για την 

Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ,ΚΕ∆ΗΚΕ»    βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 της αριθ. 29516/28-7-2015 ∆ιακήρυξης που 
συντάχθηκε από τον υπάλληλο του Τµήµατος Προµηθειών κο Κων/νο Παγουλάτο, και επί ποινή 
αποκλεισµού δεν προσέφερε το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών και αναλυτικά δεν προσφέρθηκε για 
το ∆ήµο Κεφαλονιάς το υπ. αριθµ. 15 υπό προµήθεια είδος και για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο το υπ. 
αριθµ. 14 υπό προµήθεια είδος,  και ως εκ τούτου η Οικονοµική του προσφορά κρίνεται µη παραδεκτή 

2. «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα» της οποίας η προσφορά για την Προµήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ,ΚΕ∆ΗΚΕ» βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 της αριθ. 29516/28-7-2015 ∆ιακήρυξης που 
συντάχθηκε από τον υπάλληλο του Τµήµατος Προµηθειών κο Κων/νο Παγουλάτο, και επί ποινή 
αποκλεισµού προσέφερε για το   ∆ήµο Κεφαλονιάς και για το υπ. αριθµ. 15 υπό προµήθεια είδος και  
για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο  για το υπ. αριθµ. 14 υπό προµήθεια είδος τιµή προσφοράς 
µεγαλύτερη από την  ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού της Μελέτης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
το υπ. αριθµ. 18 άρθρο της ∆ιακήρυξης , και ως εκ τούτου η Οικονοµική του προσφορά κρίνεται µη 
παραδεκτή 



Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1.την  666/28-7-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού και την 
αριθµ. 142/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
αριθµ. 47/2015 Μελέτη για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΟΚΑΠ,∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΚΕ∆ΗΚΕ» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α του ΕΚΠΟΤΑ] 

2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 
3.Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4.Tις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες οικονοµικές προσφορές, 
6.Το γεγονός ότι οι παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες οικονοµικές προσφορές κρίθηκαν 

ως µη παραδεκτές και για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΚΑΠ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΚΕ∆ΗΚΕ»   , όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθ. 
29516/28-7-2015  ∆ιακήρυξης και ειδικότερα την Τετάρτη 12/08/2015 και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ________ 

 

           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη το Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση  και το πρακτικό της αρµόδιας 

επιτροπής 

                                                 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

                (µειοψηφούντος του συµβούλου κ. Ν. Γκισγκίνη  ο οποίος ψηφίζει κατά) 

 

  1. Εγκρίνει το πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  και  

ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς   και των Ν.Π.∆.∆. (ΟΚΑΠ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΚΕ∆ΗΚΕ) όπως αυτό έχει. 

2. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό του διαγωνισµού. 

3. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού  Τετάρτη 12/08/2015 και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

                   Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

        



                                                         Πιστό αντίγραφο  

                                                         Η Α/∆ήµαρχος 

 

                                                        ΣΟΦΙΑ    ΓΑΡΜΠΗ 

 

 

                                                                                                     Α∆Α: ΩΓΞΧΩΕ5-ΣΗΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    21ης  (τακτικής  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την     10η   Αυγούστου  2015  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    293/ 2015  

 
   ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 

                   Υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 

                   Αργοστολίου. 

 

  Στο Αργοστόλι σήµερα   10η   Αυγούστου  του έτους 2015, ηµέρα    ∆ευτέρα και ώρα 12 .00 
το µεσηµέρι    συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 30640/5-08-2015 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
  Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                 

1. Σοφία Γαρµπή    (πρόεδρος)                                                       1. Θεόδωρος Φλωράτος 

2. Σταύρος  Γεράσιµος -Αλυσανδράτος  (µέλος)                             2. ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                           

3. Νικόλαος Γκισγκίνης   (µέλος)                                                     3. Ιωάννης Λυκούδης                                                   

 4.Ηλίας Κουρκουµέλης    (µέλος)                                                   4. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                     

 5. Άγγελος Κωνσταντάκης    (αναπλ. µέλος)                                  5. Νικόλαος Ανουσάκης                                     

 
 



 
Η  Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή   ενηµέρωσε για το 2ο  θέµα ηµερησίας διάταξης σχετικά µε: 

«Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια   υγειονοµικού υλικού  

για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου».  

Στη συνέχεια   η  Πρόεδρος  έδωσε   το  λόγο  στον εισηγητή  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο  οποίος 

Έθεσε υπόψη της Επιτροπής το πρακτικό  που έχει ως ακολούθως:        

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αργοστόλι 05/08/2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Aριθ.Πρωτ.: 30615 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

Σήµερα 05/08/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που 

συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν της 

αριθ.30533/4-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ,αποτελούµενη από τους: 

1.Κουστουµπάρδη Σοφία,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 10:30 έως τις 11:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για την 

κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου. 

Τις 11:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Παπαδάτο Σταύρο, προκειµένου να 
ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 11:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι  έχει πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά και αναλυτικά: 

1.η αριθµ. 30475/4-8-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία: «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, 
ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά και  
αναλυτικά: 

1.Γασπαρινάτος Αλέξανδρος , ο οποίος κατέθεσε την αριθ. 30609/5-8-2015 προσφορά. 

Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε  αρχικά στο άνοιγµα του Φακέλου  µε τα 
δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» , και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της 
αριθµ.29515/28-7-2015  διακήρυξης και αναλυτικά: 



1. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»:  

α)αριθµ.  Νο 142750 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.  ποσού 1185,50€, 

β) αριθ. 2863/24-6-2015 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, 

γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας της επιχείρησης και των µετόχων της 

δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας της επιχείρησης και των µετόχων της,  

ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση:1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, 

2)ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τµηµατικά τα 

υπό προµήθεια είδη στο ∆ΓΑ ,3)ότι δεν υφίστανται περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»την οποία εκπροσωπεί και δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή του και της επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί από διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

στ)∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Κεφαλονιάς 

ζ)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο  άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 

της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» και αφού τα έλεγξε και τα 

µονόγραψε, διαπίστωσε  ότι τα διακαιολογητικά της ήταν ελλιπή και αναλυτικά , δεν είχε 

προσκοµίσει βάσει της αριθ.29515/28-7-2015 ∆ιακήρυξης :  Εγγυητική Επιστολή, 

Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, Υπεύθυνη ∆ήλωση 1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως 

άνω αναφεροµένης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 

χωρίς καµία επιφύλαξη, 2)ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει τµηµατικά τα υπό προµήθεια είδη στο ∆ΓΑ ,3)ότι δεν υφίστανται περιορισµοί 

λειτουργίας της επιχείρησης «ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» την οποία εκπροσωπεί και 

δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του και της επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί από 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ως εκ τούτου ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής της εν λόγω εταιρείας είναι µη παραδεκτός και αποκελίεται από την επόµενη 

φάση του διαγωνισµού 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα του φακέλου της 

Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε, βρέθηκε πλήρης  

βάσει της διακήρυξης  και αναλυτικά: 

1. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» της οποίας η προσφορά ήταν  

43050,00(χωρίς ΦΠΑ)  και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 52951,50€,ήτοι έκπτωση 27,3725% 

από την ενδεικτική τιµή Προϋπολογισµού  των υπό προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε την από  

47/2015 Μελέτη για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» που συντάχθηκε από τον υπάλληλο του 

Τµήµατος Προµηθειών κο Κων/νο Παγουλάτο 



Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1.την  665/28-7-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου 

διαγωνισµού και την αριθµ. 142/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθµ. 47/2015 Μελέτη για την Προµήθεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 

προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α του ΕΚΠΟΤΑ] 

2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 

3.Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

4.Tην παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά, 

5.Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για την 

εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆.Γ.Α. και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο 

κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

6.Το γεγονός ότι η παραπάνω αναφερόµενη προσφορά κρίθηκε ικανοποιητική και 

συµφέρουσα, εφόσον επιτεύχθηκε έκπτωση ποσοστού 27,3725% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της αριθ. 47/2015 Μελέτης που συντάχθηκε από τον υπάλληλο του 

Τµήµατος Προµηθειών κο Κων/νο Παγουλάτο 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Ως µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  για τις ανάγκες του ∆.Γ.Α. 

1.Την εταιρεία µε την επωνυµία ««ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε 

έκπτωση 27,3725%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 43050,00€ και συνολική 

προσφορά µε ΦΠΑ 52.951,50€. 

Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 

έλαβε υπόψη το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση  και το 

πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής 



                                         Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

          (µειοψηφούντος του συµβούλου κ. Ν. Γκισγκίνη  ο οποίος ψηφίζει κατά )  

 

    Εγκρίνει το πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την  «Προµήθεια  Υγειονοµικού υλικού για 

τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου  Αργοστολίου»  και ανακηρύσσει  ως µειοδότη την 

εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε έκπτωση 

27,3725%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 43050,00€ και συνολική προσφορά µε 

ΦΠΑ 52.951,50€. 

 

     Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

           Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

 

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                    Η Α/∆ήµαρχος 

 

 

                                                   ΣΟΦΙΑ   ΓΑΡΜΠΗ 

 

 


