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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 11 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    17η  Απριλίου  2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  17 η  Απριλίου   του έτους 2019, ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   10588/12-04-2019   
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.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                   
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                        
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                      
6. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 127 έως και την 132/2019 αποφάσεις) 
7. κ. Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 127 έως και την 132/2019 αποφάσεις) 
     ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   121 / 2019                                                                               ∆Α:ΩΕ∆ΑΩΕ5-Λ33         
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 κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  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 : 
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς».  
2.Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 
δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής» 
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
4. Κατακύρωσης σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Αι 
Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου» 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
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Για τον ορισµό των παραπάνω θεµάτων ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης 
Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
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  πέντε   (5)  
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ     τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.   
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς».  
2.Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 
δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής» 
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
4. Κατακύρωσης σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Αι 
Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    122 / 2019                                                                            Α∆Α: Ω4ΘΓΩΕ5-ΙΛΛ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού   της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
      
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση   εισηγούµενη το 1ο   θέµα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 2ου  Πρακτικού  της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)»όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 121/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:ΩΕ∆ΑΩΕ5-Λ33        θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής  το  από 4-

04-2019  2ο Πρακτικό   του   εν λόγω  διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αργοστόλι 4/4/2019 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
∆ιευθύνουσα ή  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης  

 

Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
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Προϋπολογισµός: 151.523,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 32699/27-11-2018 
Αριθ. Απ.: 807 
Α∆ΑΜ:18PROC004071876 2018-11-27 
Α∆Α: 6ΕΟΝΩΕ5-05Γ 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 32716/27-11-2018 
Α∆ΑΜ: 18PROC004071988 2018-11-27 
Α∆Α: 6ΕΓΙΩΕ5-ΒΙΞ 

Α/Α Συστήµατος: 78192 

Λήξη υποβολής προσφορών: 15/01/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 22/01/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Αριθµός Απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και 
ανάδειξης Προσωρινού µειοδότη: 

Αριθ. Απόφ.: 39 (07/02/2019) 
Α∆Α: ΩΟΥΤΩΕ5-Σ5Π 

Αριθµός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού µειοδότη:  

4903/25-02-2019 

Ηµεροµηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών µειοδοσίας µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας»: 

27/02/2019 

Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νοµιµοποίησης, 
σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης διακήρυξης: 

Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο 

Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
µειοδότη µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

17/03/2019 

Ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή 
(εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
των ανωτέρω δικαιολογητικών):  

18/03/2019 

 
Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Πέµπτη, 04 Απριλίου 2019 
και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 29/2019 
(21/01/2019) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α: 6ΕΝ0ΩΕ5-0Ξ6 µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 
Ν 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ  
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ  
2 

Υπάλληλος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλλονιάς 

Τακτικό Μέλος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ 
3 

Υπάλληλος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλλονιάς 

Τακτικό Μέλος 
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συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (έπειτα από ενηµέρωση του Χειριστή της Α.Α.) και προσκοµίστηκαν σε 
έντυπη µορφή από την «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» για το εν λόγω έργο. 
Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» υπέβαλε ηλεκτρονικά, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισµό, 
εντός της προβλεπόµενης στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνίας. 
Η επιτροπή διαγωνισµού, έχοντας παραλάβει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη 
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο (υπ’ αριθ. πρωτ.: 7432/18-03-2019), διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου εµπρόθεσµα (εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 
Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στη µονογραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και 
αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 
 

Πίνακας 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Κατά την υποβολή: 
της Προσφ. (Π) / 

των 
∆ικαιολογητικών 

(∆) 
∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά 

µέσα) 

Π 
15-01-
2019 

∆ 
27-02-
2019 

Λήξη 
ισχύος 

Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο 
έκδοσης τους ή ισχύος τους (άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης) 

   

7654/13-12-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
 
7655/13-12-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   

1613/13-03-2019 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
 
1614/13-03-2019  
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

  14-02-2019 
Σειρά B: 14401541  
Α/Α: 29/14-01-2019 Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 

(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  28-04-2019 66324671/28-02-2019 

∆ΟΥ Αργοστολίου  
 
ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

☐  - - Φορολογική Ενηµερότητα 
Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  ☐ - - 

- 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
  

27-02-2019 1782/27-08-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
Εταιρίας & Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  
15-08-2019 238/15-02-2019 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 

Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

  

24-05-2019 
 
 
 
24-05-2019 
 
 
 
23-08-2019 

252/26-11-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών 
Φισκάρδου) 
 
253/27-11-2018 
(Βελτίωση – συντήρηση 
αγροτικού δικτύου Ιθάκης)  
 
31/26-02-2019 
(ολοκλήρωση εργασιών 
αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
-//- 
 
 
 
-//-  
 
 
 Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων 

σε εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

24-05-2019 
 
 
 
24-05-2019 
 
 
 
23-08-2019 

252/26-11-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών 
Φισκάρδου) 
 
253/27-11-2018 
(Βελτίωση – συντήρηση 
αγροτικού δικτύου Ιθάκης)  
 
31/26-02-2019 
(ολοκλήρωση εργασιών 
αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
-//- 
 
 
 
-//-  
 
 
 

  

27-02-2019 
 
 
27-02-2019 
 
 
03-06-2019 
 
 
28-02-2019 
 
 
05-04-2019 

1780/27-08-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1781/27-08-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
1438706/04-12-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
2411/10-12-2018 
(µη ασφάλισης µισθωτών)  
 
478929/08-10-2018 
(µη οφειλή ασφαλιστικών 
εισφορών σε προσωπικό) 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
στελεχών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

10-06-2019 
 
 
15-08-2019 
 
 
03-06-2019 
 
 
30-04-2019 
 
 

2410/10-12-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
237/15-02-2019 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
1438706/04-12-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
235/15-02-2019 
(µη ασφάλισης µισθωτών)  
 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
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05-04-2019 478929/08-10-2018 
(µη οφειλή ασφαλιστικών 
εισφορών σε προσωπικό) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

   

9/15-01-2019 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
 
15089/14-01-2019 

Ειρηνοδικείο Αργοστολίου 
 
 
 
ΣΕΠΕ 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης 
Εργασ. Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµερ. λήξης της 
προθεσµ. υποβολής προσφοράς 
ή ένορκη βεβαίωση  
(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   

43/13-03-2019 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
 
15089/14-01-2019 

Ειρηνοδικείο Αργοστολίου 
 
 
 
ΣΕΠΕ 

   461/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    267/14-03-2019 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   461/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτωχευτικό συµβιβασµό 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    267/14-03-2019 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   462/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    270/14-03-2019 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   464/24-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    268/14-03-2019 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   463/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση µε δικ. απόφαση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    269/14-03-2019 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   668975.956920/01-10-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση µε απόφαση των 
εταίρων (Γ.Ε.Μ.Η.) 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   779171.1121607/14-03-2019 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

   17-03-2019 Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις λοιπές 
περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 
του άρθρου 22 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   17-03-2019 

Π. Παπανικολάτος 

Πιστοποιητικό µη διάπραξης 
επαγγελµατικού παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)   

14-07-2019 
 
 
-//- 
 
 
 
31-12-2019 
 
 

126/4997/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
127/4997/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
29/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
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31-12-2019 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2019 
 
 
 
- 

171/14-01-2019 
(Α. Κύρκου – µη οφειλή) 
 
170/14-01-2019 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
28/14-01-2019 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
29/14-01-2019 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 

  

14-07-2019 
 
 
-//- 
 
 
 
31-12-2019 
 
 
31-12-2019 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2019 
 
 
 
- 

126/4997/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
127/4997/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
29/14-01-2019 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
171/14-01-2019 
(Α. Κύρκου – µη οφειλή) 
 
535/13-03-2019 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
28/14-01-2019 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
119/13-03-2019 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

   17-03-2019 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για την 
περίπτωση της παραγράφου Α.9 
του άρθρου 22 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης, 
τελευταίο εδάφιο)  

   17-03-2019 

Π. Παπανικολάτος 

• ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του 
άρθρου 22 (παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

     Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  
 

  

    Αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας 
και τον αριθµό των µετοχών κάθε     
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µετόχου (µετοχολόγιο) 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 
∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ (άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 
Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα Μ.Ε.ΕΠ. 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 
Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα Μ.Ε.ΕΠ. 

   17-03-2019 Π. Παπανικολάτος Υ/∆ Ανεκτέλεστου 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

   17-03-2019 Π. Παπανικολάτος 

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Για την περίπτωση Ο.Ε.: 

Καταστατικό    04-06-1997  

Ιδιωτικό Συµφωνητικό εταίρων 
(Τροποποίηση) 

   23-06-1997 
 

Τροποποίηση Καταστατικού     17-09-2018 
 

  
 

547675.779270/01-03-2018 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(µε συνηµµένο το υπ’ αρίθ. 
188/2015 έγγραφο πρωτοδικείου) 

  

 
779171.1121607/14-03-2019 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

  
 

668975.956921/01-10-2018 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

  

 
779171.1121608/14-03-2019 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν  

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου 
«Αποκατάσταση Προβλητών 
Φισκάρδου» 

  - 
32531/27-11-2018 
2668/05-02-2019 

∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου 
«Βελτίωση – συντήρηση αγροτικού 

  - 
32530/27-11-2018 
2667/05-02-2019 

∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 
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δικτύου Ιθάκης» 

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου 
«ολοκλήρωση εργασιών 
αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» 

  - 4654/21-02-2019 ∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ. Π. 
Παπανικολάτου  

   
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ. 
Π. Παπανικολάτου (ΑΕ780318) 

Υπουργείο ∆ηµόσια Τάξης 

Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης-
∆ραστηριότητες 

   16-03-2019 ΑΑ∆Ε-TaxisNET 

Υ.∆. καταδικαστικής απόφασης 
κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
ν.3310/2005 

   17-03-2019 Π. Παπανικολάτος 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τίθεται 
υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου  

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» 
µε µέση έκπτωση προσφοράς 10,72 % για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο 
Πρακτικό της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια µέσου του «πεδίου επικοινωνίας» του RFI. 
Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 2) µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, θα κοινοποιηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017) µέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» 
και επιπλέον το σύνολο των ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θα αναρτηθούν στο χώρο «Συνηµµένα 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ  

ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ   

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει του 2ουΠρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και την ανακήρυξη  µειοδότη τον οικονοµικό  φορέα  µε την επωνυµία 
«ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» , ο οποίος προσέφερε   µέση τεκµαρτή έκπτωση δέκα και εβδοµήντα 
δυο  τοις εκατό (10,72%). 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Κωνσταντάκης Άγγελος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

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

• Την  332 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου 
ανάθεσης) 

• Την 329/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων   Α∆Α: 6ΘΕΜΩΕ5-
Γ0Ε) ). 
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• Την  αρίθ.  867/19-11-2018 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΓΓΗΩΕ5-8 Ο3). 

• Την 29/21-01-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Α∆Α: 6ΕΝ0ΩΕ5-0Ξ6 

• Την   µε αρίθ. πρωτ. 32716/27-11-2018  διακήρυξη(Α∆ΑΜ: 18PROC004071876  2018-11-27) 

• Το από 22-01-2019 Πρακτικό Ι σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  όπως εγκρίθηκε 
µε την 39/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: ΩΟΥΤΩΕ5-Σ5Π 

• Το από 4-04-2019 2ο Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
• 1) Εγκρίνει  στο σύνολό του , το από 4-04-2019   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» προϋπολογισµού  187.889,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ). 

2) την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» µε µέση έκπτωση προσφοράς 10,72 % για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
3) Η παρούσα  απόφαση  κοινοποιείται µέσω  της λειτουργίας “επικοινωνία” σε όλους τους προσφέροντες  
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 
14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017) µέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» και επιπλέον το σύνολο 
των ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θα αναρτηθούν στο χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού». 
4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
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Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από 
άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της  µε αρίθ. πρωτ. 
32716/27-11-2018  διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 329/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

(Α∆Α: 6ΘΕΜΩΕ5-Γ0Ε) . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  123  / 2019                                                                          Α∆Α  :ΩΥΨΣΩΕ5-ΣΥ8 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή 
τοιχείων αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το  2 ο θέµα   
εκτός    ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του 
µε την 121/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:ΩΕ∆ΑΩΕ5-Λ33        έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 
όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει 
σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. 
Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των 
∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων 
µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την 
οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 
Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  98/27-02-2019   Α∆Α: Ψ70ΥΩΕ5-ΧΚΟ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η 

ανάθεση κατασκευής του έργου  «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆. Ε 
Παλικής»σύµφωνα µε την  17/2019  θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε 
ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
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Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 7/03/2019  προέβη στην ηλεκτρονική 
κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο 
για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 1-04-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας  Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία  δ.τ  «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε»   αποτελεί δικαιολογητικό 
της απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής. 
Με το αρ. πρωτ. 9359/3-04 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και 
σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  10757/15-04-2019 
σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 10757/ 15-04-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 

Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 
δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής»  αντί ποσού  10.999,61  €  µε  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την 

επωνυµία : «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε»   επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα  µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης 
Άγγελος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
                Και αφού έλαβε υπόψη : 

1. την από  17/2019  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  98/27-02-2019   Α∆Α: Ψ70ΥΩΕ5-ΧΚΟ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από τις 1-04-2019  ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 9359/3-04 -2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για 
την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ.  10757/15-04-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το 143/18-03-2019 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
9. την 319/18-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : 6ΖΨΞΩΕ5-Χ4Π) 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆. Ε Παλικής»  αντί  ποσού 
10.999,61  µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε»   , επειδή η 
προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε»   θα γίνει µε 
απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  98/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  124  / 2019                                                                          Α∆Α: ΨΓΥ8ΩΕ5-80Σ         
ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το  3 ο θέµα   
εκτός    ηµερήσιας διάταξης :  «Έγκριση  2ου Πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 121/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:ΩΕ∆ΑΩΕ5-Λ33        έθεσε υπόψη της Επιτροπής ττο µε 

αριθ. πρωτ. 10875/16-04-2019 2ο Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
                                     Αργοστόλι:  16.04.2019 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  10875 

 

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

  
 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). Αρ. 

αποφ: 18/2019 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 15/04/2019, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09:30 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της 
υπ΄αριθµ. 10838/15-04-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθµ. πρωτ. 10837/15-04-2019 Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της 
εταιρείας µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.»  για το διαγωνισµό για την «Προµήθεια 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», σύµφωνα µε την αριθ. 122/5569/28-02-2019 
∆ιακήρυξη 

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. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 

Ειδικότερα: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας  µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 

ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 
122/5569/28-02-2019 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και 
άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
Α)την αριθ. 03/2019 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Β)την αριθ. 42/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη Μελέτη και καθορίσθηκε ο 

τρόπος εκτέλεσης της  «Προµήθειας ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε τη 
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, 

Γ) την αριθ. 52/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

∆)την αριθ. 122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 

Ε)την αριθ. 5571/28-02-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ανωτέρω αναφεροµένου διαγωνισµού, 
ΣΤ) )την αριθ. 107/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 7108/14-03-2019 

Πρακτικό(1Ο) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία 
ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» 

Ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆.Γ.Α. την δυνατότητα παροχής των, ιδιαίτερα,  σηµαντικών υπηρεσιών  προς 
τους ηλικιωµένους  τροφίµους του, 

Η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 3/2019 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν 
υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, 

Θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»     την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.»,  
Αργοστόλι 16/04/2019 
Τα µέλη της Επιτροπής  
1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ____________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ___________________ 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________________________ 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα  µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί διαφωνεί µε τον τρόπο σύνταξης της µελέτης της εν λόγω 
διακήρυξης . 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος   και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

Μετά τα παραπάνω και επειδή κατά την ψηφοφορία  δεν ψηφίστηκε η εισήγηση από  την απόλυτη 
πλειοψηφία των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής (πέντε ψήφους)  όπως ο Νόµος ορίζει , δεν ελήφθη 
καµία απόφαση για το εν λόγω θέµα.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  125  / 2019                                                                               Α∆Α: ΩΡ∆∆ΩΕ5-ΞΦ6 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή 
τοιχίου  αντιστήριξης στηνθέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  Νυφίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το  4 ο θέµα   
εκτός    ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στην θέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» όπως 
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εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 121/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:ΩΕ∆ΑΩΕ5-
Λ33        έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 
όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει 
σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. 
Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των 
∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων 
µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την 
οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 
Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  95/27-02-2019   Α∆Α: ΩΛ2ΖΩΕ5-Ζ∆Π  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η 

ανάθεση κατασκευής του έργου  «Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στην θέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  
Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου »σύµφωνα µε την  5/2019  θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 1/04/2019  προέβη στην ηλεκτρονική 
κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο 
για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 1-04-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε   αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στην θέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  Νυφίου». 
Με το αρ. πρωτ. 9362/3-04 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και 
σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  10884/16-04-2019 
σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 10884/ 16-04-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
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Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 

Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης 
στην θέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  αντί ποσού  5.861,00  €  µε  Φ.Π.Α   24% στον 

οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε   επειδή η προσφορά του είναι 
πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα  µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης 
Άγγελος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
                Και αφού έλαβε υπόψη : 

1. την από  5/2019  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  95/27-02-2019   Α∆Α: ΩΛ2ΖΩΕ5-Ζ∆Π  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από τις 1-04-2019  ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 9362/3-04 -2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για 
την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ.  10884/16-04-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το 144/18-03-2019 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
9. την 320/18-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : 6ΖΨΞΩΕ5-Χ4Π) 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στην θέση ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ  Νυφίου ∆.Ε 
Αργοστολίου»  αντί  ποσού 5.861,00   µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΓΕΡ. & 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε   , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε   
θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  95/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 126   / 2019                                                                         Α∆Α: ΩΠ22ΩΕ5-5ΩΙ 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών  δικηγόρου. 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 1ο    θέµα   της  
ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση Υπηρεσιών  δικηγόρου» θέτει υπόψη  των Μελών της Επιτροπής την  
µε αρίθµ. πρωτ. 8892/29-03-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
           Με το µε αριθ. πρωτ. 7999/2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της 
Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την 
περιοχή των ∆ιλινάτων προέκυψε ότι η πλατεία του οικισµού στη θέση «Λαγγουσάτα» επί της επαρχιακής 
οδού µε αρ. 29 (|Φαρακλάτων-Μακρυώτικων) επιφανείας 272,27 τ.µ. µε ΚΑΕΚ 250180214015, έχει 
εσφαλµένα καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία «αγνώστου» αντί του ορθού ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ως οιονεί 
καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου. 
           Στην εν λόγω πλατεία έχουν εκτελεσθεί από την κοινότητα έργα ανάπλασης (τοιχίο αντιστήριξης, 
επίστρωση µε σκυρόδεµα, παιδική χαρά, η οποία σήµερα έχει καταργηθεί). Επιπλέον στο χώρο έχει 
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προγραµµατισθεί έργο ανάδειξης και αναβάθµισης της, µε στόχο τη βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος του οικισµού ∆ιλινάτων.  
            Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει   να   ασκήσει   αγωγή   λόγω   
της   ανακριβούς  πρώτης  εγγραφής  
 
 
προκειµένου να αναγνωρισθεί το δικαίωµα του επί του ανωτέρω ακινήτου και να γίνει η απαιτούµενη 
διόρθωση. 
          Επισηµαίνεται ότι η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του 
∆ήµου στα πλαίσια της διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών και της συµµετοχής της σε 
οµάδα έργου για την κατάρτιση του Κτηµατολογίου-Περιουσιολογίου του ∆ήµου είναι ήδη επιφορτισµένη µε 
την άσκηση άλλων αγωγών διόρθωσης κτηµατολογίου και την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων 
σφαλµάτων στο Κτηµατολόγιο. Επιπλέον υπάρχει πλήθος δικαστικών υποθέσεων προς εκδίκαση καθώς και 
ζητήµατα καθηµερινότητας του ∆ήµου που χρήζουν νοµικής υποστήριξης.  Τέλος η Νοµική Υπηρεσία έχει 
ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κατανοµής των δικαστικών υποθέσεων και λοιπών νοµικών εκκρεµοτήτων που 
θα πρέπει να παραδοθούν στους συνιστώµενους  νέους ∆ήµους.  
           Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρέπει να υλοποιηθούν εντός αποκλειστικών προθεσµιών. 
           Ως εκ τούτου προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια δικαιωµάτων του ∆ήµου µας λόγω παρέλευσης 
προθεσµιών παρακαλείται η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών να προβεί άµεσα σε διαδικασίες ανάθεσης 
υπηρεσιών σε δικηγόρο προκειµένου να ασκήσει την αγωγή περί διόρθωσης αρχικών κτηµατολογικών 
εγγραφών ως προς το ΚΑΕΚ 250180214015 του ΟΤΑ ∆ιλινάτων, όπως περιγράφηκε στην αρχή του 
παρόντος εγγράφου. 
           Ακολούθως παρακαλώ να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µας για τις περαιτέρω ενέργειες µας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει α) την άσκηση αγωγής για την  διόρθωση των  αρχικών κτηµατολογικών 
εγγραφών ως προς το ΚΑΕΚ 250180214015 του ΟΤΑ ∆ιλινάτων και β)  την ανάθεση των εν λόγω  
υπηρεσιών  στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  λόγω µεγάλου φόρτου εργασίας της 
δικηγόρου του ∆ήµου . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Κωνσταντάκης Άγγελος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ.  8892/29-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την άσκηση αγωγής για την διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των 

∆ιλινάτων και ειδικότερα για την πλατεία του οικισµού στη θέση «Λαγγουσάτα» επί της επαρχιακής 
οδού µε αρ. 29 (|Φαρακλάτων-Μακρυώτικων) επιφανείας 272,27 τ.µ. µε ΚΑΕΚ 250180214015, όπου 
έχει εσφαλµένα έχει καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία «αγνώστου» αντί του ορθού ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ως 
οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου. 

2. ∆ίνει εντολή στην Ειδική Σύµβουλο  του ∆ηµάρχου δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα  – ∆ιονυσία 
Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92) για την άσκηση της εν λόγω αγωγής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   127  /2019                                                                         Α∆Α: 7ΖΕΣΩΕ5-Τ1Ο 
ΘΕΜΑ : 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη  το 2 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «5 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  16 -04-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος 
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Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ TEXNIKOY ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

1. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων τρέχοντος έτους, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 

• Την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων 00.8117.04 µε τίτλο «Οφειλές που προέκυψαν από την Λύση και 
Εκκαθάριση ∆ηµ. Επιχειρήσεων (ΚΕΧΟΠΡΑ-ΚΕ∆ΗΛ-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)» 
και διαµορφωµένη πίστωση 24.471,18 µε το ποσό των 4.000,00 διότι στον αρχικό υπολογισµό δεν 
είχε ενσωµατωθεί το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων για 
το Φόρο Επιτηδεύµατος.  

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6434.01 µε τίτλο «Φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών» και 
διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ, µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. 10.6612 µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων» και διαµορφωµένη πίστωση 55.445,89 ευρώ κατά ποσό 9.000,00 ευρώ. 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την 
ΣΑΤΑ και σχετικό αίτηµα των αρµόδιων Αντιδηµάρχων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6671.03 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ µε το ποσό των 4.500,00 
ευρώ 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.18 µε τίτλο «Σύνταξη τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης και 
µελέτης φωτοερµηνείας για την υποβολή ένστασης επί δασικού χαρακτηρισµού αγροτεµαχίου στη 
θέση Σχιστό Πορί –Καµιναράτα» και διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό των 
624,77 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του 
Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.14 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη 
"Αντιστήριξη τµήµατος οδού στη θέση "Άγιος Νικόλαος" Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου -Ά Φάση 
Προγραµµατισµού"» και την εγγραφή πίστωσης 4.530,96 ευρώ.. Με την παρούσα µεταβολή 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.34 µε τίτλο «Αποκατάσταση τµήµατος ασφαλτοτάπητα 
δηµοτικής οδού στη θέση "Περνάρι" έως και στην θέση "Πηγή" στην Τ.Κ. Σπαρτιών ∆.Ε. 
Λειβαθούς» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης – 
κλιµατισµού» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.44 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του 
αγροτικού οδικού δικτύου από πληµµυρικά φαινόµενα ∆.Ε. Οµαλών (Πολιτική Προστασία)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.37 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) 
για συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆. Κ. Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε 
το ποσό των 10.000,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την 
µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α Εξόδων 70.6275.10 µε τίτλο «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών από 
οχετούς, χαντάκια, γέφυρες κλπ. ∆.Ε. Οµαλών (Πολιτική Προστασία)» και διαµορφωµένη πίστωση 
4.500,00 ευρώ.  

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.08 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Οµαλών (Πολιτική Προστασία)» και διαµορφωµένη 
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πίστωση 8.000,00 ευρώ από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας, µε το ποσό των 4.500,00 από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. εξόδων 30.7333.01 µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας και 
επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης δηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επανοχωρίου» και 
διαµορφωµένη πίστωση ποσού 5.800,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.29 µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων-
στηθαίων στην ∆.Ε. Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 4.500,00 ευρώ µε το ποσό των 
1.300,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.17 µε τίτλο «Πλακόστρωση τµήµατος πλατείας 
∆εµουτσαντάτων ∆.Ε. Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ διότι θα 
υλοποιηθεί µε ίδια µέσα. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.08 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Αργοστολίου (οικοδοµικά υλικά, χρώµατα, υδραυλικά υλικά, υλικά 
περιφράξεων κλπ)» και διαµορφωµένη πίστωση 16.500,00 µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.39 µε τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Λειβαθούς» και 
διαµορφωµένη πίστωση 6.489,01 ευρώ κατά ποσό 6.489,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.7413.04 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης παραλίας 
Λουρδάτων - Ανάπλαση παραλίας Λουρδά - Τοιχεία» και διαµορφωµένη πίστωση 6.200,00 ευρώ 
κατά 6199,99 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του 
Τεχνικού προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.03 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 301 της 
πόλης Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 8.000,00 ευρώ. Με την 
παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος 
της ΣΑΤΑ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7335.04 µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός πλατείας Αγίου 
Χριστοφόρου Τ.Κ. Φάρσων ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 8.000,00 ευρώ. Με 
την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού 
προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

3. Μετά από αίτηµα του αθλητικού συλλόγου «Γυµναστικής Εταιρείας Κεφαλληνίας» για οικονοµική 
ενίσχυση αγώνων στίβου «ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2019» που θα διεξαχθούν στο ∆ηµοτικό Στάδιο 
Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» 11 Μαΐου 2019, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
του Κ.Α. Εξόδων 00.6735.01 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και 
διαµορφωθέν πίστωση 5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

4. Mετά από αίτηµα της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για προµήθεια ντουλαπών αρχειοθέτησης 
του αρχείου των απασχολούµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια Στο Σπίτι» που θα µεταφερθεί από 
τον ΟΚΑΠ και µετατροπή των υπαρχουσών ραφιών αρχειοθέτησης προκειµένου να µπουν πόρτες 
µε κλειδαριές, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο 
«Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός» µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 24.973,84 ευρώ 

 
Αργοστόλι 16/04/2019 

 
 συντάξας                                                                                 Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
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 5ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2019 - Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή 
του από το ∆.Σ. 
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O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω παραγράφους: από την παρ.1 ψηφίζει την 
ενίσχυση του Κ.Α 00.6434.01, από την παρ 2 ψηφίζει την δηµιουργία κωδικών εξόδων 30.7213.14, 
30.7333.34 & 30.7335.04, την ενίσχυση των Κ.Α 70.6279.08 και 30.6662.29 και τέλος ψηφίζει τις 
παραγράφους 3 & 4. 
                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – 
Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος -  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος -Ανουσάκης Νικόλαος 

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

�
 την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                              ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 5ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος & Προϋπολογισµού έτους  2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  
έτους 2019  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   128 / 2019                                                                           Α∆Α: 68ΒΥΩΕ5-ΕΤ4 
 
 ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 
7. κ. Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 127 έως και την 132/2019 αποφάσεις)                                                                                                                        
   
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. 
έτους 2019 (» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 η αρµοδιότητα της έγκρισης δαπανών και διάθεσης 
πιστώσεων ανήκει στο  ∆ήµαρχο εκτός αν απαιτείται εξειδίκευσης των πιστώσεων οπού τότε αρµόδιο 
όργανο ορίζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην 
Οικονοµική οι παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις 
,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που 
οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική προβολή έκτακτες 
επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  
3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 
4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής  τις  µε αριθ. πρωτ.9128 & 9142/1-04-2019 
έγραφα  του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιου 
Παγώνη   η οποία αναλυτικά  κατά σειρά έχουν  ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Εκτύπωση ψηφοδελτίων  για τις ∆ηµοτικές Εκλογές 2019 και αναλυτικά για τις κοινότητες µε πληθυσµό έως   300 κατοίκους»  
1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 η  περ. της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/.2010 που αφορά τις αρµοδιότητες 

του ∆ηµάρχου  αντικαθίστανται ως εξής : « ε/ Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των πιστώσεων των εγγεγραµµένων 
στον προϋπολογισµό  συµπεριλαµβανοµένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση , µε την έκδοση ανάληψης 
υποχρέωσης.  

Για  την άσκηση της  αρµοδιότητας  αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου , εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη , 
προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης.  
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    Στην τελευταία αυτή περίπτωση πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
     Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.  
    Με την αριθµ. 357/28.11.2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκε στην Οικονοµική 
Επιτροπή.  
   Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 και στον Κ.Α.Ε  10.6613.01 έχει προβλεφθεί πίστωση   € 10.000,00  ( δέκα ) και µε τίτλο 
«Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων » 

Σύµφωνα  µε τις διατάξεις   του άρθρου  23 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» τροποποιείται  το άρθρο 24  του Ν. 3852/2010 και 
προστίθεται άρθρο 24 Α το οποίο αφορά την εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων και στις  παρ. 2 και 3  του άρθρου αυτού  αναφέρονται τα εξής : « 2. 
Τα ψηφοδέλτια  για τις εκλογές των Κοινοτήτων έως και 300 (τριακοσίων ) κατοίκων , καταρτίζονται και εκτυπώνονται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου και µε 
πιστώσεις του ∆ήµου.  
3. Ο οικείος ∆ήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας του µε ψηφοδέλτια κάθε 
συνδυασµού και µε ενιαία ψηφοδέλτια µεµονωµένων υποψηφίων για τις κοινότητες έως  τριακοσίων (300) κατοίκων σε επαρκή αριθµό»  
     Οι κοινότητες µέχρι 300 κατοίκους και για τις οποίες ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα πρέπει να προβεί στην εκτύπωση ψηφοδελτίων είναι οι παρακάτω: 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους  

Τοπική Κοινότητα Αγκώνος 307  

Τοπική Κοινότητα ∆αυγάτων 203  

Τοπική Κοινότητα Ζόλων 193  

Τοπική Κοινότητα Θηναίας 977  

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων 229  

Τοπική Κοινότητα Νυφίου 103  

Τοπική Κοινότητα Τρωιανάτων 421  

Τοπική Κοινότητα Φάρσων 435 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – 
ΠΡΟΝΩΝ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 344 

Τοπική Κοινότητα Αργινίων 107  

Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 487  

Τοπική Κοινότητα Μαυράτων 252  

Τοπική Κοινότητα Ξενοπούλου 440  

Τοπική Κοινότητα Πάστρας 469  

Τοπική Κοινότητα Χιονάτων 349  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους  

Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων 261  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 

Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης 530 

Τοπική Κοινότητα Αθέρος 311 

Τοπική Κοινότητα ∆αµουλιανάτων 351 

Τοπική Κοινότητα Καµιναράτων 469 

Τοπική Κοινότητα Κοντογενάδας 199 

Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων 326 

Τοπική Κοινότητα Μονοπολάτων 514 

Τοπική Κοινότητα Ριφίου 108 

Τοπική Κοινότητα Σκινέως 390 

Τοπική Κοινότητα Φαβατάτων 235 
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Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων 413 
 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Πουλάτων 324 

Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων 396 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου 227 

Τοπική Κοινότητα Άσου 150 

Τοπική Κοινότητα Βαρέος 68 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικιάδων 181 

Τοπική Κοινότητα Καρυάς 99 

Τοπική Κοινότητα Κοθρέα 204 

Τοπική Κοινότητα Κοµιτάτων 274 

Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων 198 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 190 

Τοπική Κοινότητα Πατρικάτων 124 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 195 

Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου 533 

  Τα υπό εκτύπωση ψηφοδέλτια αφορούν 41 Κοινότητες µε πληθυσµό έως  300 κατοίκους και ανέρχονται σε 20.000,00 
περίπου µε προσαύξηση  50%  
   Υστερα  από τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονοµική  Επιτροπή µε απόφαση της να εξειδικεύσει πίστωση  € 3.000,00 ( τρεις 
χιλιάδες )  σε βάρος   του Κ.Α.Ε 10.6613.01 µε  τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων » για την εκτύπωση ψηφοδελτίων  για τις ∆ηµοτικές Εκλογές της 26ης Μαϊου 2019. 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  
 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ    
 
 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπ/ού του Οικ. Έτους 2019» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 ,προκειµένου να  επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της εγγεγραµµένης, στον 

προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2019, πίστωσης  µε Κ.Α.Ε.: 
Α)«10.6613.01» και τίτλο(Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-

γραµµάτια είσπραξης κ.λ.π.),και διαµορφωθείσας πίστωσης συνολικού ύψους 10.000,00€, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου, ήτοι της Οικ. Επιτροπής βάσει της αριθ. 357/2018 Αποφάσεως του ∆.Σ.  ΤΟΥ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση των ως κάτωθι 
αναφεροµένων πιστώσεων, και αναλυτικά: 

I) έως το ποσό των  3.000,00€(µε ΦΠΑ) , σύµφωνα µε την αριθ.  εισήγηση της Οικονοµικής  Υπηρεσίας, από τον Κ.Α.Ε. 
10.6613.01, 

Α/Α 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε την 
αριθ. 13/2019 Αποφ. ∆.Σ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
 

Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 
 

1 
 

10.6613.01 
 

10.000,00 
 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-

γραµµάτια είσπραξης κ.λ.π  

3.000,00 
 
 

Συνηµµένα: α)αριθ. 13/2019 Απόφαση  ∆Σ(ψήφιση Προϋπολογισµού 2019), 
                   β)αριθ.  9128/01-04-2019 Εισήγηση Οικονοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
                  γ)αριθ. 163/2019 Α.Α.∆. 
                  δ)αριθ. 366/2019 Α.Α.Υ.  
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ΘΕΜΑ: «Εκτύπωση ψηφοδελτίων  για τις ∆ηµοτικές Εκλογές 2019 και αναλυτικά για τις κοινότητες µε πληθυσµό έως   300 κατοίκους»  
1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 η  περ. της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/.2010 που αφορά τις αρµοδιότητες 

του ∆ηµάρχου  αντικαθίστανται ως εξής : « ε/ Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των πιστώσεων των εγγεγραµµένων 
στον προϋπολογισµό  συµπεριλαµβανοµένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση , µε την έκδοση ανάληψης 
υποχρέωσης.  

Για  την άσκηση της  αρµοδιότητας  αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου , εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη , 
προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης.  
    Στην τελευταία αυτή περίπτωση πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
     Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.  
    Με την αριθµ. 357/28.11.2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκε στην Οικονοµική 
Επιτροπή.  
   Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 και στον Κ.Α.Ε  10.6613.01 έχει προβλεφθεί πίστωση   € 10.000,00  ( δέκα ) και µε τίτλο 
«Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων » 

Σύµφωνα  µε τις διατάξεις   του άρθρου  23 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» τροποποιείται  το άρθρο 24  του Ν. 3852/2010 και 
προστίθεται άρθρο 24 Α το οποίο αφορά την εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων και στις  παρ. 2 και 3  του άρθρου αυτού  αναφέρονται τα εξής : « 2. 
Τα ψηφοδέλτια  για τις εκλογές των Κοινοτήτων έως και 300 (τριακοσίων ) κατοίκων , καταρτίζονται και εκτυπώνονται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου και µε 
πιστώσεις του ∆ήµου.  
3. Ο οικείος ∆ήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας του µε ψηφοδέλτια κάθε 
συνδυασµού και µε ενιαία ψηφοδέλτια µεµονωµένων υποψηφίων για τις κοινότητες έως  τριακοσίων (300) κατοίκων σε επαρκή αριθµό»  
     Οι κοινότητες µέχρι 300 κατοίκους και για τις οποίες ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα πρέπει να προβεί στην εκτύπωση ψηφοδελτίων είναι οι παρακάτω: 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους  

Τοπική Κοινότητα Αγκώνος 307  

Τοπική Κοινότητα ∆αυγάτων 203  

Τοπική Κοινότητα Ζόλων 193  

Τοπική Κοινότητα Θηναίας 977  

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων 229  

Τοπική Κοινότητα Νυφίου 103  

Τοπική Κοινότητα Τρωιανάτων 421  

Τοπική Κοινότητα Φάρσων 435 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – 
ΠΡΟΝΩΝ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 344 

Τοπική Κοινότητα Αργινίων 107  

Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 487  

Τοπική Κοινότητα Μαυράτων 252  

Τοπική Κοινότητα Ξενοπούλου 440  

Τοπική Κοινότητα Πάστρας 469  

Τοπική Κοινότητα Χιονάτων 349  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους  

Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων 261  

 
 

∆ΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 

Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης 530 

Τοπική Κοινότητα Αθέρος 311 

Τοπική Κοινότητα ∆αµουλιανάτων 351 

Τοπική Κοινότητα Καµιναράτων 469 

Τοπική Κοινότητα Κοντογενάδας 199 
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Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων 326 

Τοπική Κοινότητα Μονοπολάτων 514 

Τοπική Κοινότητα Ριφίου 108 

Τοπική Κοινότητα Σκινέως 390 

Τοπική Κοινότητα Φαβατάτων 235 

Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων 413 

 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Πουλάτων 324 

Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων 396 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ Κάτοικοι εγγεγραµµένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους 

Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου 227 

Τοπική Κοινότητα Άσου 150 

Τοπική Κοινότητα Βαρέος 68 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικιάδων 181 

Τοπική Κοινότητα Καρυάς 99 

Τοπική Κοινότητα Κοθρέα 204 

Τοπική Κοινότητα Κοµιτάτων 274 

Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων 198 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 190 

Τοπική Κοινότητα Πατρικάτων 124 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 195 

Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου 533 

  Τα υπό εκτύπωση ψηφοδέλτια αφορούν 41 Κοινότητες µε πληθυσµό έως  300 κατοίκους και ανέρχονται σε 20.000,00 
περίπου µε προσαύξηση  50%  
   Υστερα  από τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονοµική  Επιτροπή µε απόφαση της να εξειδικεύσει πίστωση  € 3.000,00 ( τρεις 
χιλιάδες )  σε βάρος   του Κ.Α.Ε 10.6613.01 µε  τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων » για την εκτύπωση ψηφοδελτίων  για τις ∆ηµοτικές Εκλογές της 26ης Μαϊου 2019. 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  

 

                                                                                                                            ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του 
∆ήµου  και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος -  
Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος -Ανουσάκης Νικόλαος - Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη της  : 

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων). 

- Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
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                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εξειδικεύει την  πίστωση  συνολικού  ποσού  3.000,00  € (τριών χιλιάδων Ευρώ ) σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.861.01  µε  
τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων » για την εκτύπωση ψηφοδελτίων  για τις 
∆ηµοτικές Εκλογές τις 26 ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    129  / 2019                                                                              Α∆Α:6Χ8ΩΩΕ5-063         
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση   ,εισηγούµενη το 4ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 1ου Πρακτικού του   συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 
9710 /5-04-2019  Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

                                     Αργοστόλι:  05.04.2019 

                                     Αριθ.Πρωτ.:  9710 

 

 
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  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 19/2019 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 05/04/2019, ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, 

συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 9009/01-04-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 19/2019 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της 
υπ. αριθ. 221/8192/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

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 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 73.780,74 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 221/8192/22-03-2019 διακήρυξη, η 5η Απριλίου 2019 
και ώρα και ώρα 10:00 π.µ. 
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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  έχει 
πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά και αναλυτικά ως εξής: 

Α)η  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία “ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ”  και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. : 9502/03-04-2019, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων της  ως άνω 

αναφεροµένης προσφοράς .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από την εταιρεία µε την ως άνω αναφερθείσα επωνυµία, µία(1)  
κατατεθειµένη προσφορά. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» της  ως άνω 
αναφερθείσας   επιχειρήσεως ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτής, 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 “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ”  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 “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  221/8192/22-03-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 8), για 
την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,και αναλυτικά ως εξής: 

α) Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται 
στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016, 

β)αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

γ)απόφαση της ατοµικής επιχείρησης για την συµµετοχή στον διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

δ) Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 
ε)αριθ. 224713/21-02-2019  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ), 
στ)αριθ.66468199 Αποδεικτικού φορολογικής Ενηµερότητας της Α.Α.∆.Ε. 
ζ)αριθ. 463/2019 Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
η)αριθ. 102414/15-03-2019  Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου,  
θ)αριθ. 60608/2019 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Αθηνών, 
ι)αριθ. 777299/29-03-2019 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 1.190,01€ , εκδοθείσα από την κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Κ.∆., 
β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της  ως άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως , ήτοι της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και 
διεπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ),της αριθ. 221/8192/22-03-2019 ∆ιακήρυξης, ήτοι  πίνακας του προσωπικού  µε τα βιογραφικά τους, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 2/2019 Μελέτης 
και τους όρους της αριθ. 221/8192/22-03-2019   ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” 
του οικονοµικού φορέα του οποίου 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 “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ”. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού 
φορέα µε την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ” και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 58.310,58€(χωρίς 
ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  1190,02€ και ποσοστό έκπτωσης 2%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 2/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Κατόπιν των ανωτέρω από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού γίνεται αποδεκτό το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς του εν λόγω οικονοµικού 
φορέα, ήτοι το  αναγραφέν ποσό των  58.310,58€(άνευ ΦΠΑ) όπως αυτό προκύπτει από τα υποσύνολα της οικονοµικής προσφοράς, εφόσον η 
αξιολόγηση της προσφοράς του οικονοµικού φορέα γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ   .  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)την παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του εν λόγω κυλικείου και της 
παραλίας που διαχειρίζεται ο δήµος κεφαλλονιάς. 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που διενεργήθηκε επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν  στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 
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δ)την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία Μπιρνιάκος Αντώνης, εκτιµώµενης  τόσο το 
περιεχόµενό της όσο και η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», ο 
οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 2% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.305,12€ . 

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) ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
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 του   διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου για ««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και β) την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  
«ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 2 % και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.305,12 € . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνεί τόσο   µε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών  
λειτουργίας Μύρτου   όσο µε την µελέτη και γενικότερα τον  τρόπο λειτουργίας που εφαρµόζεται από την ∆ηµοτική Αρχή . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  
Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   63 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  91/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 

Α∆Α: 6ΧΛΜΩΕ5-0∆∆                                                         
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   9710/5-04-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 9710/ /5-04-2019    Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του  Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού : 73.780,74 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

2)Ανακηρύττει  προσωρινό ανάδοχο  για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 2 % και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.305,12 € . 
 

3) 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. 

4) Η παρούσα απόφαση   ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
5) Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον  

προσωρινό ανάδοχο  να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του 
Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
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πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    130  / 2019                                                                      Α∆Α: 6ΤΠ6ΩΕ5-ΘΟΑ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση   ,εισηγούµενη το 5ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 1ου Πρακτικού του   συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ »θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 
9753 /5-04-2019  Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

                                     Αργοστόλι:  05.04.2019 

                                     Αριθ.Πρωτ.:  9753 

 

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

  

 
 

 
 
 

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

αποφ: 19/2019 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 05/04/2019, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 11:30 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο 

ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 9009/01-04-2019γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την 
υπ. αριθ. 19/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 222/8193/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

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 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Από τις 11:00 έως τις 11:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 64.976,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 222/8193/22-03-2019  διακήρυξη, η 5η 
Απριλίου 2019 και ώρα και ώρα 11:30 π.µ. 

Τις 11:31 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   δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά, 
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Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε, δια του νοµίµου εκπροσώπου της ΠΑΝΤΑΖΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
(Α∆Τ:ΑΕ-780554), προσφορά η παρακάτω αναφερόµενη εταιρεία: 

Α)η  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS»   και της οποίας η προσφορά 
έλαβε αριθµό πρωτ. : 9742/05-04-2019, 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων της  
ως άνω αναφεροµένης προσφοράς .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από την εταιρεία µε την ως άνω αναφερθείσα επωνυµία, 
µία(1)  κατατεθειµένη προσφορά. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» της  ως άνω 
αναφερθείσας   επιχειρήσεως ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτής, 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 “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και 

δ.τ. «MUSIC – WORKS»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 “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  
222/8193/22-03-2019∆ιακήρυξη(άρθρο 8), για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,και αναλυτικά ως εξής: 

α) Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως 
απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016, 

β)αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και  Υ.∆.  της ως άνω αναφεροµένης επιχείρησης για την 
εξουσιοδότηση προς τον Κο ΠΑΝΤΑΖΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Α∆Τ:ΑΕ-780554), ώστε να παραστεί  ως νόµιµος εκπρόσωπός της στον 
εν λόγω διαγωνισµό, 

γ)απόφαση της ατοµικής επιχείρησης για την συµµετοχή στον διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

δ) Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 
ε)αριθ. 6119/03-04-2019 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Αθηνών 
στ) Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 

ζ) αριθ.66495896/2019  Αποδεικτικό φορολογικής Ενηµερότητας της Α.Α.∆.Ε. 
η) αριθ. 120973/2019  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, 
θ)αριθ. 657/03-042019 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 1048,00€ , εκδοθείσα από την κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Κ.∆., 

β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της  ως άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως , ήτοι της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” 
και δ.τ. «MUSIC – WORKS» και διεπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β(ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ),της αριθ. 222/8193/22-03-2019 ∆ιακήρυξης, ήτοι  πίνακας του προσωπικού  µε τα βιογραφικά τους, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 3/2019 
Μελέτης και τους όρους της αριθ. 222/8193/22-03-2019 ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική 
Προσφορά” του οικονοµικού φορέα του οποίου 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 “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και 
δ.τ. «MUSIC – WORKS». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας προσέφερε το ποσό των 51.876,00€(χωρίς ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  524,00€ και ποσοστό έκπτωσης 1,00%, επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της αριθ. 3/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Κατόπιν των ανωτέρω από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού γίνεται αποδεκτό το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς του εν λόγω οικονοµικού 
φορέα, ήτοι το  αναγραφέν ποσό των  51.876,00€(άνευ ΦΠΑ) όπως αυτό προκύπτει από τα υποσύνολα της οικονοµικής προσφοράς, εφόσον η 
αξιολόγηση της προσφοράς του οικονοµικού φορέα γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ   .  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)την παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία 
του εν λόγω κυλικείου και της παραλίας που διαχειρίζεται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
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γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που διενεργήθηκε επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που 
συµβάλλουν  στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC 
– WORKS», εκτιµώµενης  τόσο το περιεχόµενό της όσο και η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που 
προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω                                            ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,00% και προσφορά(άνευ ΦΠΑ 24%) 51.876,00€ και συνολική 

προσφορά(µε Φ.Π.Α.) 64.326,24€. 

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) ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_____________ 

 
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 του   διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και β) Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1% και προσφορά (άνευ ΦΠΑ 24%) 51.876,00€   
και συνολική προσφορά (µε Φ.Π.Α.) 64.326,24 €. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνεί τόσο   µε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών  
λειτουργίας του Πλατύ Γιαλού    όσο µε την µελέτη και γενικότερα τον  τρόπο λειτουργίας που εφαρµόζεται από την ∆ηµοτική Αρχή . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  
Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   63 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  89/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 

Α∆Α: 6Ν28ΩΕ5-ΣΛΟ 

4)Το µε αρίθ. πρωτ.   9753/5-04-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 9753/ /5-04-2019    Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του  Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Ενδεικτικού  
Προϋπολογισµού : 64.976,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

2)Ανακηρύττει  προσωρινό ανάδοχο  για  την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό φορέα µε την 

επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1% και προσφορά( 
άνευ ΦΠΑ 24%) 51.876,00 € και συνολική προσφορά (µε Φ.Π.Α.) 64.326,24 €. 

3) 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. 

4) Η παρούσα απόφαση   ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
5) Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον  

προσωρινό ανάδοχο  να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
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πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του 
Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   131 / 2019                                                                            Α∆Α: 65ΣΡΩΕ5-ΑΧ5        
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη   το 6ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς » θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 10056/9-
04-2019  Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αργοστόλι: 09.04.2019  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                        Aριθ.Πρωτ.:   10056    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

Σήµερα 09.04.2019  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:30 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 18/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 9864/08-04-2019  πρόσκληση του  Προέδρου της, 
αποτελούµενη από τους: 
1.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 11:00 έως τις 11:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λειναθούς» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ.  223/8194/22-03-2019 

∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 11:31 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , 
κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχει  
πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας έλαβε  
αριθ. πρωτ. 9874/08-04-2019. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
1ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε 

τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της   µε αριθ.  πρωτ.: 223/8194/22-03-2019 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Αίτηση Συµµετοχής  στον ∆ιαγωνισµό, 
β) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 1ον] ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν  

και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς της είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και 2ον] 
ότι η προσφορά της εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της  αριθ. 223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, της 
οποίας έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και 3ον]  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά της είναι αληθή και 
ακριβή, 

γ) συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α 147), 
δ) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία αφενός δηλώνεται ότι ο κος Κωνσταντίνος Νάστος είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος 

της εν λόγω εταιρείας και αφετέρου ότι εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρείας στον διαγωνισµό της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης, 
ε)αριθ. 24/18-01-1999 θεωρηµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης  της εταιρείας, 
στ) θεωρηµένες, όλες οι τροποποιήσεις του ως άνω αναφερθέντος καταστατικού,  από τη ∆.Ο.Υ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ζ)αριθ. 815941/26-05-2017 Ανακοίνωση του Τµήµατος µητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων,,  
η)αριθ. 734412.1054985/15-01-2019 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, περί της εγγραφής  σε αυτό, της εταιρείας µε την 

επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,- 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της ως άνω αναφεροµένης εταιρείας, είναι πλήρης,  
προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς, της ως άνω   αναφεροµένης 
εταιρείας, και αναλυτικά:α) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Α και αναλυτικά ως κάτωθι:  

-αριθ.1(Τραµπάλα Παίδων – Μεταλλική ∆ιθέσια) &  

-αριθ.2(Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων)&  

-αριθ.3(Πολυσύνθετο µε 2 πατάρια, αναρρίχηση, τσουλήθρα, σκάλα) &  

-αριθ.4 ΣΥΝΘΕΤΟ µε τσουλήθρα, δύο αναρριχήσεις, σκάλα, τραπεζάκι – σύνολο)& 

-αριθ.5(ΣΥΝΘΕΤΟ µε αναρρίχηση, τσουλήθρα, τραπεζάκι, σκάλα) & 

-αριθ.6(ΣΥΝΘΕΤΟ µε τσουλήθρα και σκάλα) &  

-αριθ.7(Ελατήριο τραµπάλα νηπίων) &  

-αριθ.8(∆άπεδο Ασφαλείας πάχους 4cm Καουτσούκ – χρώµατος Μπορντώ) &  

-αριθ.9(∆άπεδο Ασφαλείας πάχους 2cm χρώµατος πράσινο) &  

-αριθ.10(Κόλλα δαπέδου (kg))  & 

-αριθ.11(Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη)& 

-αριθ.12(Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή)& 

-αριθ.13(Κάδοι απορριµµάτων)& 

-αριθ.14(Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών) 

ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 

08/2019  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Β και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – ανακλαστική) &  
-αριθ.2(Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ),  
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 
08/2019  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τους  όρους της αριθ. 223/8194/22-03-2019  ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς και την αριθ. 08/2019    Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε οµόφωνα όπως ότι : 

Α)ο υποφάκελος  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» είναι πλήρης  και σύµφωνος µε τους όρους της αριθ. 223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω αναφερθέντα, οµόφωνα 
αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» , 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του ως άνω αναφερθέντος 
οικονοµικού φορέα , µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτού, και αναλυτικά ως εξής: 

Α) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε: 1ον) το ποσό 
των 39.000.65€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  117,35€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 0,3%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  
αριθ. 08/2019 Μελέτης για την Οµάδα Α  και 2ον) το ποσό των 1.216,34€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  3,66€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους 
αριθµούς) 0,3%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 08/2019 Μελέτης για την Οµάδα Β, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  223/8194/22-03-2019  ∆ιακήρυξης Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», 

µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 

τιµής, 

β) την µε αριθ. πρωτ. 9874/08-04-2019 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  

γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 67/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 08/2019 για «Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», και την υπ΄αριθ. 88/2019 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και 
εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 
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ε) Την µε αριθµ. 08/2019 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», που συντάχθηκε την  ∆/νση 
Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
στ) Την µε  αριθµ. 8215/22-03-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», που 
δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
ζ) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», για την εύρυθµη, 
απρόσκοπτη  και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς στην οποία οι παιδικές χαρές παραµένουν κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει 
µεγαλύτερο κόστος ,  
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 08/2019 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν 
υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των παιδικών 
χαρών της ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Α)Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία 
προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 08/2019  µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 48.360,81€, για την Οµάδα Α  &  

Β) Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς», για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία 
προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 08/2019 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 1.508,27€ για την Οµάδα Β, 

Αργοστόλι 09/04/2019 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ_______________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_________________ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  Συνοπτικού 
διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» προϋπολογισµού  
50.019,12 ευρώ (Πενήντα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

β)Να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς », για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 8/20189µελέτης, και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 48.360,81 €, για την Οµάδα Α  & γ) Να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : 
««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς », για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την εταιρεία µε 
την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του 
προϋπολογισµού της αριθ. 08/2019 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 1.508,27 € για την Οµάδα Β. 

   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος 
–  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος -Ανουσάκης Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  67 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  88/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΑΖΥΩΕ5-46Β         
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   10056 /9-04-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 10056 /9-04-2019    Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του 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 εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς    προϋπολογισµού    50.019,12 ευρώ 
(Πενήντα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 8/20189µελέτης, και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 48.360,81 €, για την Οµάδα Α   
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3. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς », για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 08/2019 µελέτης, και συνολική προσφορά 
µε ΦΠΑ 1.508,27 € για την Οµάδα Β. 

5. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 6. 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. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    132 / 2019                                                                          Α∆Α: ΩΛΣΜΩΕ5-ΩΕ5 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για  την επιλογή αναδόχου 

σύµβασης  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

για το έτος 2019» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 
7ο θέµα    ηµερήσιας  διάταξης : «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για  την επιλογή 
αναδόχου σύµβασης  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 
2019 »θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 10028/9-04-2019 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού 
το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
                                     Αργοστόλι:  09.04.2019 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  10028 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικ/ών Υπηρεσιών 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
FAX:26710 - 22572 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

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

Αρ. αποφ: 18/2019 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01 € » 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 09.04.2019, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. 9864/08-04-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ.αριθ. 
223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 
προϋπολογισµού 46.305,01 €» 
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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. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 
2019 προϋπολογισµού 46.305,01 €». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 223/8194/22-03-2019 διακήρυξη η 09/04/2019 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 , κ. 
Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχουν  
πρωτοκολληθεί δύοι(2) προσφορές, και αναλυτικά ως εξής: 

Α)ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», του οποίου η προσφορά έλαβε 
αριθ. πρωτ.: 9786/05-04-2019 & 

Β)ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» του οποίου η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ.: 9855/08-04-2019 
Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν προσφορά, δια των νοµίµων εκπροσώπων της, προσφορά οι παρακάτω 

αναφερόµενη οικονοµικοί φορείς: 
α)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 10024/09-04-2019, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων των προσφορών.  
 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ως άνω αναφερόµενες  
κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο  Προσφοράς, στον ∆ιαγωνισµό όλων των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς» των ως άνω αναφεροµένων   
συµµετεχουσών επιχειρήσεων ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών.  

Μετά την  αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS 

ΜΟΝ. ΙΚΕ» ήταν τοποθετηµένος:  
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» ,  

β) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» ήταν 
τοποθετηµένος:  
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» ,  

 γ) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της  ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν τοποθετηµένος:  
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 των υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» των παραπάνω 
αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 
  α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία 
«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη για την 
επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€»,  
 β) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€», 
 γ) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη για την επιλογή 
αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€», 
Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως αποφάσισε ότι: 
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Α) ο υποφάκελος µε τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών ήταν πλήρεις, και 
Β) την συνέχιση του διαγωνισµού(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” για τους ως άνω 

αναφερθέντες οικονοµικούς φορείς και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των υποφακέλων µε την 

ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»των παραπάνω αναφεροµένων 

κατατεθειµένων προσφορών , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 
Α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της επιχείρησης µε την επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & 

DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ»   ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€», 

Β) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της επιχείρησης µε την επωνυµία «SMART OFFICE 
SUPPLIES ΕΠΕ»    ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€», 

Γ) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-
ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»    ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€», 

Κατόπιν των ανωτέρω  και µετά διαλογική συζήτηση, η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους  της αριθ. 223/8194/22-03-2019 
∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 
46.305,01€», οµόφωνα, έκρινε ότι : 

1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, του συνόλου των ως άνω αναφερθέντων οικονοµικών φορέων 
ήταν πλήρεις ,και   οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς» των  παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων επιχειρήσεων, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
«Οικονοµικής  Προσφοράς» των παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων επιχειρήσεων και διεπίστωσε  τα κάτωθι: 
  α) η επιχείρηση µε την επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» προσέφερε το ποσό των 30.032,20€(xωρίς 
ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 7.310,55€ και  ποσοστό έκπτωσης  19,58(19,5768)% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 β) η επιχείρηση µε την επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ»προσέφερε το ποσό των 30.184,20€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 7.158,55€ 
και  ποσοστό έκπτωσης  19,17(19,1698)% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

γ) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» προσέφερε το ποσό των 28258,10€(xωρίς ΦΠΑ) 
ήτοι έκπτωση 9084,65€ και  ποσοστό έκπτωσης  24,33(24,3277)% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

α) τους  όρους της αριθ. 223/8194/22-03-2019 διακήρυξης, 
β)την αριθ. 01/2019  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  έκανε αποδεκτές   τις παραπάνω αναφερθείσες οικονοµικές προσφορές, 

      γ)την  αριθ.  223/8194/22-03-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν 
οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 
προϋπολογισµού 46.305,01€», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
    δ)την µε αριθ. πρωτ. 9786/05-04-2019 προσφορά της επιχείρησης µε την  επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. 
ΙΚΕ», 
 ε) την µε αριθ. πρωτ. 9855/08-04-2019 προσφορά της επιχείρησης µε την  επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» 
 στ) την µε αριθ. πρωτ. 10024/09-04-2019 προσφορά της  ατοµικής επιχείρησης µε την  επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» 
 ζ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 η) Την  µε αριθµ. 70/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 01/2019 Μελέτη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 46.305,01€»,  
        θ) την υπ΄αριθ. 94/2019 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού 
 ι)Την µε αριθµ. 01/2019 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 προϋπολογισµού 
46.305,01€», που συντάχθηκε το Τµήµα Προµηθειών της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς), 
 ια) Την µε  αριθµ. 8214/22-03-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 
προϋπολογισµού 46.305,01€»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 ι) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 
προϋπολογισµού 46.305,01€», για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 ια) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 01/2019 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και 
ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία και το υψηλότερο δυνατό 
ποσοστό έκπτωσης, 
 ιβ) 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 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2019 
προϋπολογισµού 46.305,01€» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 223/8194/22-03-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 24,33(24,3277)% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 28.258,10€ (άνευ ΦΠΑ) και συνολική προσφορά 35.040,04€( µε ΦΠΑ),  έναντι  έκπτωσης :  
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α)19,58(19,5768)%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 30.032,20€(xωρίς ΦΠΑ)  και συνολική προσφορά 37.239,93€( µε ΦΠΑ) της 
επιχείρησης µε την επωνυµία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ » και  

β) έκπτωσης 19,17(19,1698)% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 30.184,20€ (άνευ ΦΠΑ) και συνολική προσφορά 37.428,41€( µε 
ΦΠΑ) της επιχείρησης µε την επωνυµία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» 

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

Αργοστόλι 09/04/2019 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

   

  

β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ______________ 
 
 

                                         

 
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 του  
Συνοπτικού διαγωνισµού    ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών  υλικών 
γραφείου 2019 συνολικού  προϋπολογισµού 46.305,01 €  και την ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου  
την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία 
προσέφερε έκπτωση 24,33(24,3277) % επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 28.258,10 € (άνευ ΦΠΑ) 
και συνολική προσφορά 35.040,04 €( µε ΦΠΑ).  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είναι η µελέτη επαρκής για να στηρίξει τον 
διαγωνισµό. 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος   

Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος -Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  70  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 94/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΩΧΓ1ΩΕ5-ΖΥΛ                                                               
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  10028/9-04-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  10028/9-04-2019   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 
2019. 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ  
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ )», την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 

               η οποία προσέφερε έκπτωση 24,33 24,3277) % επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 28.258,10 € (άνευ ΦΠΑ) 
               και  συνολική προσφορά 35.040,04  µε ΦΠΑ) 
 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)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. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
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 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                       
                                                                                                                    Kωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                           Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος 
                                                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος 
 
   Σοφία Γαρµπή  
 Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


