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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 της 11 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   26η  Απριλίου 2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 26 η  Απριλίου   του έτους 2018, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα   
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου 
 Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  10579/ 20-04-2018  
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).Αφού διαπιστώθηκε η 
νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα 
(9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                           
2. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                 ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                      
3.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            
5.    Παπαδάτος Νικόλαος                                                                         Κωνσταντάκης Άγγελος    

     ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  113  / 2018                                                          Α∆Α: ΨΗ1ΨΩΕ5-Σ5Τ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για  πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και  κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων. 
                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει 
Υπόψη των Μελών της Επιτροπής προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέµα : 
«Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  

Υπαλλήλου για την    πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων.»  και ζητά από 
τα Μέλη τον ορισµό του ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και την ένταξή του για συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη. Αφού όλα τα 
Μέλη (Γαρµπή –Παπαναστασάτος-Γκισγκίνης-Κουρκουµέλης και Παπαδάτος) ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ την πρόταση 
της Προέδρου. 
Η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το εν λόγω θέµα  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 24-04-2018  
εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 504 Β/2018 της Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελευθεράτου Αικατερίνης  που έχει εκδοθεί 
µε την  68/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                     β) γραµµάτιο είσπραξης 
                     γ) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 504 Β /2018 
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :  Ελευθεράτου Αικατερίνης     -ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 68/2018  ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Α/Α              ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ                         ΠΟΣΟ              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 

 Αικατερίνη Ελευθεράτου  

(αρίθµ τιµολογίου 148/19-04-2018) 

                         
180,04 

                         
180,04 

                                σύνολο                          
180,04 

                       
180,04 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 159//24-04-2018 
3. ΠΟΣΟ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :  1.475,06  €  ,από το αρχικώς χορηγηθέν ποσό των 1.655,10 € 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος  
                  Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος    και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  68/2018 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη          
για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  504B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού  1.655,10  € για  την πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και κτηµατολογίου για το 
γήπεδο Βασιλικάδων έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.  Ελευθεράτου Αικατερίνη.           
2. Απαλλάσσει την κ.  Ελευθεράτου Αικατερίνη   από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
 1.655,10  €  τα οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  68/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  για  την 
πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων από τον Κ.Α 
00. 6312.03 .   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   114 / 2018                                                           Α∆Α: ΩΑΧΜΩΕ5-ΠΦ4 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για επανάληψη δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής. 
 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου για επανάληψη δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής» δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  θέτει υπόψη 
της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  10311/18-04-2018 εισήγηση της  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
  
Με τις  µε αριθ. 51/2015 και 77/2017  αποφάσεις  της , η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε και ενέκρινε τη 
δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Κεφαλονιάς για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
για ποσό 44 ευρώ λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του κατά των Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα  
κ.λ.π. (συν. 19) για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου από την υπόθεση που σχετιζόταν µε τις 
εταιρίες Energa-Hellas Power. Σχετικά δε µε την ως άνω απόφαση ορίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Ανδρέας 
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Παπαρηγόπουλος, προκειµένου να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 
Κεφαλονιάς.  Ο εν λόγω δικηγόρος έχει αναλάβει και την εκπροσώπηση άλλων εξήντα (60) ∆ήµων της Χώρας.  
          Η υπόθεση συζητήθηκε στο Α΄ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών το οποίο κήρυξε ενόχους τους 
Αριστείδη Φλώρο (21 έτη),  Αχιλλέα Φλώρο  (14 έτη),  Βασίλειο Μηλιώνη (10 έτη),  Νικόλαο ∆εκόλη (15 έτη) και 
Στέφανο Σιαφάκα (15 έτη). Στην εν λόγω απόφαση ο Εισαγγελέας Εφετών άσκησε έφεση προκειµένου στην 
επικείµενη κατ’ έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούµενους βαρύτατες ποινές.  
          Η   εν   λόγω   έφεση   θα   συζητηθεί    στις   9   Μαίου  2018   στο   Α΄ Πενταµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων.  
           Προκειµένου να νοµιµοποιηθεί ο ∆ήµος µας εκ νέου ως πολιτικώς ενάγων και να παρασταθεί στην 
ανωτέρω δίκη παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει το δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, σε 
συνέχεια της µε αριθ. 51/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ώστε να επαναλάβει τη δήλωση 
παράστασης πολιτικής αγωγής του – ήδη νοµιµοποιηθέντος πρωτοδίκως- ∆ήµου Κεφαλονιάς για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44 ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού 
της πίστης και του κύρους του,  προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε 
ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµιάς και 
περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας ως πολιτικώς 
ενάγοντα κατά των κατηγορουµένων:  (1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης, (2) Αχιλλέα Φλώρου του 
Αριστείδη και της Αικατερίνης,  (3) Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας,  (4) Στέφανου Σιαφάκα του 
Κωνσταντίνου και της Βασιλικής και (5) Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας, για το αδίκηµα της 
κακουργηµατικής υπεξαίρεσης που καταδικάστηκαν ότι τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου µας, υπό τις ειδικότερες 
περιστάσεις και το βαθµό συµµετοχής εκάστου, που περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη  υπ’ αρ. 534/2017 
απόφαση του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί το ∆ήµο µας, σε όλες 
ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας 
όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής.    

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

Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος  
                  Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος    και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την   51/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ( Α∆Α: Ω2ΚΛΩΕ5-ΞΘΥ)      
Την 77/2017     απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ( Α∆Α: ΨΛ0ΥΩΕ5-ΦΙΝ)          
Την 421/26-04-2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης                                                                                            
Την αριθ. 10311/ 18-04-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.748,40 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111  του 
Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο «Αµοιβές δικηγόρων»  
 2. Ορίζει το δικηγόρο Αθηνών  κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, σε συνέχεια των  µε αριθ. 51/2015 και 77/2017 
αποφάσεων  της Οικονοµικής Επιτροπής ώστε να επαναλάβει τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του – 
ήδη νοµιµοποιηθέντος πρωτοδίκως- ∆ήµου Κεφαλονιάς για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για 
ποσό 44 ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του,  
προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε ρητή επιφύλαξη για την 
περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµιάς και περαιτέρω χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των 
κατηγορουµένων:  (1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης, (2) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της 
Αικατερίνης,  (3) Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας,  (4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου 
και της Βασιλικής και (5) Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας, για το αδίκηµα της 
κακουργηµατικής υπεξαίρεσης που καταδικάστηκαν ότι τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου µας, υπό τις ειδικότερες 
περιστάσεις και το βαθµό συµµετοχής εκάστου, που περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη  υπ’ αρ. 534/2017 
απόφαση του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών και γενικά να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας, σε 
όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, 
ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν 
λόγω εντολής.     

3. Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου προσδιορίζεται  σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.     
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   115 / 2018                                                                    Α∆Α: ΩΡ3ΩΩΕ5-Ψ3Π 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σε  Αίτηση-∆ήλωση Υπαλλήλων ∆ήµου για εξώδικη επίλυση διαφοράς. 
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Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σε Αίτηση-∆ήλωση Υπαλλήλων ∆ήµου για εξώδικη επίλυση διαφοράς.» δίνει τον 
λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία θέτει 
 υπόψη της Επιτροπής  καταρχήν την µε αρίθµ. πρωτ. 6770/12-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ –∆ΗΛΩΣΗ υπαλλήλων του ∆ήµου 
εκπροσωπούµενων από την δικηγόρο Αθηνών κ. Ευµορφία Μ. Ρήγα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ πρωτ. 7060/16-04-2018 Γνωµοδότηση  της Νοµικής Υπηρεσίας   του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς    η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
  

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση σχετικά µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 6770/2018 Αίτηση – ∆ήλωση Υπαλλήλων του 
∆ήµου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς. 
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Την 30.12.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 20.12.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 82/19.12.2016 

αγωγή των Γερασίµου Παυλάτου κ.λ.π. (συνολικά 55 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ) κατά του ∆ήµου µας, απευθυνόµενη 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, µε την οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή, ζητούσαν να 
υποχρεωθούµε να τους καταβάλλουµε για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 µέχρι και την 20.12.2016 το 
συνολικό χρηµατικό ποσό των 319.422 ευρώ που αντιστοιχεί στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς στο 
επίδοµα αδείας της ως άνω χρονικής περιόδου και ειδικότερα : α) το χρηµατικό ποσό των 6.552 ευρώ για καθένα 
από τους 1ο και 2η των αντιδίκων, β) το χρηµατικό ποσό των 6.222 ευρώ για καθένα από τους 3η και 4η των 
αντιδίκων, γ) το χρηµατικό ποσό των 5.148 ευρώ για καθένα από τους 5ο έως 32η των αντιδίκων και δ) το 
χρηµατικό ποσό των 6.510 ευρώ για καθένα από τους 33ο και 55ο των αντιδίκων, άλλως και εντελώς επικουρικά 
για την ως άνω αιτία το συνολικό χρηµατικό ποσό των 3.000 ευρώ για καθένα και καθεµία από τους αντιδίκους 
και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 165.000 ευρώ. 
Η ως άνω αγωγή εκδικάσθηκε κατά την δικάσιµο της 29.05.2017 και επ’ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 27/2018 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων και 
υποχρεωθήκαµε να καταβάλλουµε σε καθένα από τους αντιδίκους (πλην του 13ου εξ αυτών για τον οποίο η 
αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη) το χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από 
την επόµενη της αγωγής και µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως το οποίο αντιστοιχεί στα επιδόµατα Χριστουγέννων, 
Πάσχα και Αδείας των ετών 2015 και 2016, και συνολικά µας υποχρέωσε να καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό 
των 108.000 ευρώ.  

Ειδικότερα µε την ως άνω απόφαση έγινε δεκτό ότι οι περικοπές των επιδοµάτων (Χριστουγέννων, 
Πάσχα και Αδείας) που θεσπίστηκαν µε τους ν. 3383/2010 και 3845/2010 είναι νόµιµες και ουδόλως αντιβαίνουν 
στο Σύνταγµα ως επικαλούνταν οι αντίδικοι, ωστόσο η ολοσχερής κατάργηση αυτών από 01.01.2013 µε τον ν. 
4093/2012 και σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ.1. της παραγράφου Γ, είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 2 παρ. 1, 25 παρ. 4 του Συντάγµατος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. και µη εφαρµοζόµενη. Επισηµαίνουµε ότι κατόπιν ενστάσεως που υποβλήθηκε από 
τον ∆ήµο µας το έτος 2014 κρίθηκε παραγεγραµµένο, ως εκ τούτου, ως προς το έτος αυτό, η απαίτηση των 
αντιδίκων απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. 
Εν συνεχεία κατόπιν γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 
3852/2010, αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 27/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου ληφθείσας προς τούτο της µε αριθµό 73/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Κατόπιν λήψεως της µε αριθµό 73/2018 απόφασης της Οικονο-µικής Επιτροπής, οι αντίδικοι δια της 
πληρεξούσιας δικηγόρου τους κας Ευµορφίας Ρήγα, απέστειλαν προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την από 
08.03.2018 Αίτηση – ∆ήλωση, µε την οποία ζητούσαν να λάβουµε απόφαση περί συµβιβαστικής επίλυσης της, 
µεταξύ µας, διαφοράς και παραίτησης από την άσκηση των ένδικων µέσων κατά της µε αριθµό 27/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, και να τους καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των 108.000 ευρώ µε 
τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας ανερχόµενοι (όπως έχουν εσφαλµένα υπολογιστεί) στο χρηµατικό ποσό των 
10.201,31 ευρώ, δηλώνοντας ότι στην περίπτωση αυτή, παραιτούνται από την άσκηση ένδικων µέσων κατά της 
ανωτέρω απόφασης δηλαδή από τις (διπλάσιες των επιδικασθέντων) µη επιδικασθείσες πρωτοδίκως αξιώσεις 
τους.  

Προκειµένου να τεκµηριώσουν το αίτηµά τους οι αντίδικοι επικαλούνται ότι «… ∆εδοµένης της έκδοσης 
πολυάριθµων θετικών αποφάσεων υπέρ υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΟΤΑ 
και ΝΠ∆∆ (µεταξύ των οποίων και τελεσίδικες) που έχουν, ήδη, προβεί σε άσκηση αγωγών για την συγκεκριµένη 
διεκδίκηση (ενδεικτικά η υπ΄ αριθµό 57/2016 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, δικάζοντος 
ως Εφετείου, η υπ’ αριθµό 343/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, δικάζοντος ως 
Εφετείου, η υπ’ αριθµό 258/2016, AD HOC απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών, η υπ’ αριθµό 35/2018 απόφαση 
του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, ήδη τελεσίδικη κατόπιν της Α∆Α 6Γ7ΞΩΕΑ-ΦΗΑ Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κέρκυρας, περί µη άσκησης ενδίκων µέσων κατά της ανωτέρω απόφασης, η µε αριθµό 
608/2017, AD HOC, απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η µε αριθµό 68/2017, AD HOC απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πειραιά και οι µε αριθµούς 2287/2015 και 1198/2017 αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ και του 
ΣτΕ αντίστοιχα), θεωρούµε ότι η παραίτηση από την άσκηση των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων από αµφότερα 
τα µέρη, κατά της, υπ’ αριθµό 27/2018, εν µέρει δεκτής, απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, θα αποβεί 
προς όφελος του ∆ήµου, δεδοµένου ότι θα επέλθει εκκαθάριση απαιτήσεων που δύναται να αυξηθούν στο 
Εφετείο σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ µέρους µας και µέχρι σήµερα τοκοφορούν. Σε περίπτωση άσκησης 
έφεσης εκ µέρους µας, το Εφετείο θα κρίνει εκ νέου επί του συνολικού αγωγικού αιτήµατός µας (που ανέρχεται 
κατά κεφάλαιο στο ποσό των 319.422 ευρώ), συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα µε την απόφαση του Εφετείου, να 
επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε την καταβολή τριπλάσιου ποσού του επιδικασθέντος µε την πρωτόδικη απόφαση πλέον 
τόκων. Η δε επιµήκυνση της τοκοφορίας µέχρι την έκδοσης τελεσίδικης απόφασης θα προκαλέσει ζηµία στο 
∆ήµο, στην περίπτωση έκδοσης θετικής εφετειακής απόφασης υπέρ ηµών κάτι πολύ πιθανό δεδοµένης της 
πάγιας Νοµολογίας των ∆ικαστηρίων…». 
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Επί της ως άνω αιτήσεως, που περιήλθε στην Νοµική Υπηρεσίας µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 7060/14.03.2018 
της Πρόεδρου της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία ζήτησε την σύνταξη σχετικής γνωµοδότησης επί της ως άνω 
αιτήσεως, λεκτέα τα κάτωθι : 

Στο άρθρο 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγµατος ορίζεται ότι : «Άρθρο 94 …4. Στα πολιτικά ή 
διοικητικά δικαστήρια µπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόµος ορίζει. Στις 
αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνεται και η λήψη µέτρων για τη συµµόρφωση της διοίκησης µε τις δικαστικές 
αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως νόµος ορίζει…… Άρθρο 95……5. Η 
διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης 
αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης…» 

Ο νόµος 3068/2002 «Συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των 
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του συµβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις», ο 
οποίος εκδόθηκε σε εκτέλεση των ως άνω συνταγµατικών διατάξεων ορίζει ότι «Το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται 
χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ικαστικές αποφάσεις κατά την 
έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών 
δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις 
και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.». 

Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας στα άρθρα 321, 322 παρ. 1, 324, 518 παρ. 1, 522, 904 και 919 µεταξύ 
άλλων ορίζει : 
«Άρθρο 321. ….. Όσες οριστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε 
Ανακοπή Ερηµοδικίας και έφεση είναι τελεσίδικες και αποτελούν ∆εδικασµένο….». 
«Άρθρο 322….1. Το ∆εδικασµένο εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτηµα που κρίθηκε, αν η απόφαση έκρινε οριστικά 
για µια έννοµη σχέση που έχει προβληθεί µε αγωγή, Ανταγωγή, Κύρια παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού. Το 
∆εδικασµένο εκτείνεται επίσης και στο δικονοµικό ζήτηµα που κρίθηκε οριστικά…». 
«Άρθρο 324….∆εδικασµένο υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την ίδια ιδιότητα µόνο για το δικαίωµα 
που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία…». 
«Άρθρο 518….1. Αν ο εκκαλών διαµένει στην Ελλάδα η προθεσµία της έφεσης είναι τριάντα ηµέρες, αν διαµένει 
στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη, εξήντα ηµέρες, και στις δύο περιπτώσεις η προθεσµία αρχίζει από 
την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη…». 
«Άρθρο 522….Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια 
που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους…». 
«Άρθρο 904…1. Αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να γίνει µόνο βάσει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) 
οι τελεσίδικες αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά 
εκτελεστές..». 
«Άρθρο 919…. Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται: 1) όταν πρόκειται για δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, υπέρ 
και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει ∆εδικασµένο..». 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951, το οποίο, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 11 του ν. 
2065/1992, διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 περ. 18 του ΕισΝΚΠολ∆, ορίζεται ότι : «1. Η ασκηθείσα υπό του 
∆ηµοσίου, του Ταµείου Εθνικού Στόλου, του Ταµείου Εθνικής Αµύνης και του παλαιού Εκκλησιαστικού Ταµείου 
αίτησις αναιρέσεως κατά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως και η προς άσκησιν τοιαύτης προθεσµία, 
αναστέλλει την κατά των νοµικών τούτων προσώπων εκτέλεσιν της αποφάσεως και καθ` ας έτι περιπτώσεις θα 
επιτρέπετο αύτη. 2. Η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των 
νοµικών αυτών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, αναστέλλεται µέχρις ότου 
καταστούν αµετάκλητες».  
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το ∆ηµόσιο και ειδικότερα οι Ο.Τ.Α. έχουν υποχρέωση από τον νόµο να 
συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τι ενέργειες 
που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και την εκτέλεση των αποφάσεων. Συµµόρφωση 
σηµαίνει την αποδοχή µετά δυνάµεως δεδικασµένου εξοπλισµένων δικαστικών κρίσεων, καθώς επίσης και την 
συντέλεση όλων των ενεργειών, που είναι κατά νόµο αναγκαίες για την υλοποίηση των προσδιορισµένων στο 
διατακτικό της απόφασης υποχρεώσεων ενέργειας. Η πραγµάτωση του δικαιώµατος που κρίθηκε µε δύναµη 
δεδικασµένου και έχει εξοπλιστεί µε εκτελεστό τίτλο κατά το άρθρο 904 του ΚΠολ∆, συντελείται µε την 
εκτελεστότητα της απόφασης κατά το άρθρο 919 του ΚΠολ∆. ∆ικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του νόµου 
είναι όλες οι αποφάσεις των πολιτικών, διοικητικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν 
υποχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις και τους όρους που κάθε 
απόφαση τάσσει, η παράβαση δε της συµµόρφωσης γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως ορίζει ο 
νόµος ο οποίος ορίζει και τα αναγκαία µέτρα για την διασφάλιση της συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης. 
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Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «1. Συνιστάται Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 
στο οποίο υπάγονται: ……..δ) Η άρση των συγκρούσεων µεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή 
µεταξύ του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και 
ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή, τέλος, µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων, ε) Η 
άρση της αµφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, αν 
εκδόθηκαν γι` αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου…». 
Στην Ελλάδα ο Έλεγχος Συνταγµατικότητας των νόµων παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά :  
1.∆ιάχυτος. Ο  έλεγχος  είναι  διάχυτος  ή  αποκεντρωµένος,  διότι  ασκείται  από  όλα  τα  δικαστήρια  
ανεξάρτητα  από  βαθµό  ή  δικαιοδοσία,  καθώς  είναι  εξοπλισµένα  µε  τις  εγγυήσεις  της  
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, όταν καλούνται να εφαρµόσουν ισχύουσα διάταξη νόµου  
επιλύοντας διαφορά ή αίροντας αµφισβήτηση σε συγκεκριµένη υπόθεση.  
2.Παρεµπίπτων.  
Η αντισυνταγµατικότητα µπορεί να τεθεί µε πρωτοβουλία των διαδίκων και να προβληθεί  
ως νοµικός ισχυρισµός στο εισαγωγικό της δίκη δικό-γραφο και να συνδεθεί µε την ίδια τη  
βάση της αγωγής ή να αποτελέσει αυτοτελή λόγο ακυρώσεως ή να προβληθεί κατ΄ ένσταση  
ή και να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε οποιαδήποτε φάση της δί-κης, σε  πρώτο  ή  
δεύτερο  για  πρώτη  φορά  βαθµό  ή  ακόµη  και  στην αναιρετική  δίκη,  υπό  την  
προϋπόθεση της κάταρξης της δίκης, δηλ της συνδροµής των όρων του παραδεκτού και της 
ύπαρξης εννόµου συµφέρο-ντος. 
3.Συγκεκριµένος. Ο έλεγχος είναι συγκεκριµένος, επειδή ασκείται µε αφορµή την εφαρµογή και ερµηνεία της  
κρίσιµης  νοµοθετικής  διάταξης  ή  των  κρίσιµων διατάξεων  σε  µια  συγκεκριµένη  διαφορά  και  η  κρίση  για  

την αντισυνταγµατικότητα  διατυπώνεται,  πάντα,  αυτό  είναι  το  πιο  ουσιώδες‐ ενόψει  

των πραγµατικών και νοµικών περιστατικών  
της επίδικης διαφοράς και για τις ανάγκες επίλυσής της. Η κρίση περιορίζεται άρα από-
κλειστικά στην κρίσιµη διάταξη  και στο νόηµα που αυτή αποκτά για την επίλυση της διαφοράς.   
4.∆ηλωτικός ή διαπιστωτικός. 
Ο δικαστής δεν έχει εξουσία να ακυρώσει την αντισυνταγµατική διάταξη, την οποία απλώς  θεωρεί  «ανίσχυρη»  
για  την  υπόθεση  που  δικάζει, παραµερίζοντάς  την,  και  δεν  την  εφαρµόζει  στη  συγκεκριµένη διαφορά.  Η  
απόφαση  δε  συνεπάγεται  αυτόµατα  την  erga omnes  ακύρωση  της  κριθείσας  ως  αντισυνταγµατικής  
διάταξης, η  οποία  εξακολουθεί  να  ισχύει  και  µπορεί  να  εφαρµοστεί  από  άλλο  δικαστήριο.  Η  δικαστική  
κρίση  για  την  αντισυνταγµατικότητα  της  κρινόµενης  διάταξης  περιέχεται  στο  σκεπτικό,  στη  µείζονα  
πρόταση,  και όχι  στο  διατακτικό  της  απόφασης.  ∆εσµεύει  όσο  δεσµεύει  και  ένα  
νοµολογιακό προηγούµενο, η ηθικοδικαιική  δεσµευτικότητα  του  οποίου αυξάνει  όσο  υψηλότερου  βαθµού  
είναι  και  το  δικαστήριο  που  κρίνει.  
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ∆ιοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται προς τις τελεσίδικες αποφάσεις των 
∆ικαστηρίων, ενώ στην περίπτωση που µια διάταξη νόµου θεωρηθεί ανίσχυρη από ένα ∆ικαστήριο αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην υπό κρίση περίπτωση και µόνο, η απόφαση δε συνεπάγεται αυτόµατα την erga omnes  
ακύρωση  της κριθεί-σας  ως  αντισυνταγµατικής  διάταξης, η  οποία  εξακολουθεί  να ισχύ-ει  και  µπορεί  να  
εφαρµοστεί  από  άλλο  δικαστήριο. 
Στην προκείµενη περίπτωση η µε αριθµό 27/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου (πρωτοβάθµιο) είναι 
οριστική. Τελεσίδικη η ως άνω απόφαση µπορεί να καταστεί είτε µε την παραίτηση του ∆ήµου και των αντιδίκων 
από την άσκηση των ένδικών µέσων κατά αυτής είτε εφόσον ασκηθεί έφεση κατά αυτής µετά την έκδοση 
απόφασης από το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο. Οι αντίδικοι ζητούν εποµένως προκειµένου να ο ∆ήµος µας να 
συµµορφωθεί µε την εν λόγω απόφαση και ενώ ήδη έχει ληφθεί και εκτελεστεί η µε αριθµό 73/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά αυτής να παραιτηθούµε από την 
άσκηση των ένδικων µέσων και ειδικότερα την άσκηση έφεσης, επικαλούµενοι µια σειρά αποφάσεων που 
σύµφωνα µε όσα ισχυρίζονται έχουν κρίνει επί του ίδιου ζητήµατος ως εκ τούτου υφίσταται ένα νοµολογιακό 
προηγούµενο.  

Επί των αποφάσεων που επικαλούνται οι αντίδικοι ενδεικτικά αναφέρουµε ότι : α) η µε αριθµό 57/2016 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας έκρινε επί των περικοπών που θεσπίστηκαν στις 
µισθολογικές παροχές των υπαλλήλων του ∆ήµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 και του άρθρου 55 
παρ. 23 του ν. 4002/2011 για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2010 έως και 31.10.2011, συνεπώς η εν λόγω 
απόφαση εξέτασε διαφορετικό νοµικό αντικείµενο. Το αυτό αποδέχεται και η µε αριθµό 27/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ∆ήµου για αναβολή της συζήτησης της 
συγκεκριµένης υπόθεσης µέχρι την έκδοση απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 44/2016 αίτηση αναίρεσης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας (επικαλούµενης από τους αντιδίκους) απέρριψε το εν λόγω αίτηµα για τον λόγο ότι 
δεν εξαρτάται η διάγνωση της ένδικης διαφοράς των αιτούντων από την προµνησθείσα εκκρεµή – µεταξύ άλλων 
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και όχι των ίδιων, στην ένδικη περίπτωση, διαδίκων, - αίτηση αναίρεσης του ∆ήµου, ούτε συναρτάται άµεσα η 
έννοµη σχέση που συνιστά το αντικείµενο της έτερης εκκρεµούς δίκης κατά τρόπο ώστε να συνιστά προϋπόθεση 
για τη γένεση ή την εξακολούθηση ισχύος των επίδικων δικαιωµάτων, β) για την µε αριθµό 608/2017, AD HOC 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο ∆ήµος Αθηναίων κατόπιν της µε αριθµό 747/2017 Πράξης της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 612ΗΩ6Μ- 2Τ0 αποφάσισε την άσκηση έφεσης επί της ως άνω απόφασης, γ) η 
µε αριθµό 2287/2015 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ αφορά σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν 3900/2010, 
 πρότυπη ή πιλοτική δίκη.  Με το εν λόγω άρθρο ο νοµοθέτης επιχείρησε µια δικονοµική καινοτοµία: όταν µια 
υπόθεση που εκκρεµεί στα διοικητικά δικαστήρια θέτει ένα ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος µε συνέπειες για 
ευρύτερο κύκλο προσώπων, επιτρέπεται τόσο στους διαδίκους, Υπουργό και ιδιώτες, όσο και στα διοικητικά 
δικαστήρια, παρακάµπτοντας την συνηθισµένη διαδροµή της (διοικητικό πρωτοδικείο – διοικητικό εφετείο -
 Συµβούλιο της Επικρατείας), να απευθύνονται απʼ ευθείας στο ανώτατο δικαστήριο, ώστε αυτό να χαράσσει 
σύντοµα, µια ώρα αρχύτερα, µια νοµολογιακή γραµµή. Έτσι στα πλαίσια αυτά το ΣτΕ, ασχολήθηκε µε την 
συνταγµατικότητα των διατάξεων νόµων που αναφέρονται στα πλαίσια της αγωγής συνταξιούχου κατά των: 1. 
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), που εδρεύει 
στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), και 2. Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), που εδρεύει στην 
Αθήνα (Φιλελλήνων 13-15), το. Η πιο πάνω αγωγή εισήχθη στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, κατόπιν της από 
30 Σεπτεµβρίου 2014 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 9 Οκτωβρίου 
2014 πράξεως του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.∆. 18/1989. Με την αγωγή αυτή η ενάγουσα επιδιώκει να 
αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγοµένων Ταµείων να της καταβάλουν, νοµιµοτόκως, το ποσό που της 
αναλογεί και το οποίο αντιστοιχεί στις περικοπές της απονεµηθείσας σ’ αυτήν κύριας και επικουρικής συντάξεως. 
Ειδικότερα η ενάγουσα, συνταξιούχος του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και του Ενιαίου 
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), ζητεί α) να υποχρεωθούν οι εν λόγω ασφαλιστικοί οργανισµοί να 
της καταβάλουν νοµιµοτόκως το συνολικό ποσόν των 13.616,20 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσόν, κατά το 
οποίο, όπως αναλυτικώς εκτίθεται στην αγωγή, περιορίσθηκαν οι απονεµηθείσες σε αυτήν από τους ανωτέρω 
ασφαλιστικούς φορείς συντάξεις (κύρια και επικουρική), δυνάµει i) του άρθρου τρίτου παρ. 10 του ν. 3845/2010, 
ii) του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011, iii) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4024/2011, iv) του άρθρου 6 παρ. 2 
του ν. 4051/2012 και v) του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 
4093/2012 και β) να επανέλθει η σύνταξή της στο ποσό, που προσδιορίσθηκε µε τις αντίστοιχες πράξεις 
απονοµής. Ως εκ τούτου και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ταύτιση νοµικού αντικειµένου. Συνοψίζοντας 
αναφέρουµε ότι η επίκληση των εν λόγω αποφάσεων µπορεί να καταδεικνύει ένα γενικό πνεύµα των 
∆ικαστηρίων της Χώρας µας (από τα πρωτοβάθµια µέχρι και τα ανώτατα) πλην όµως δεν αποτελούν 
νοµολογιακά προηγούµενα επί του ίδιου νοµικού ζητήµατος ως επικαλούνται οι αιτούντες. Ακόµα όµως και αν 
θέλαµε να δεχθούµε το γενικότερο πνεύµα των ∆ικαστηρίων της Χώρας µας θέτουµε υπόψη σας, ότι η αίτηση 
αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας εκκρεµεί για συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατόπιν δύο αιτηµάτων αναβολής που έχουν 
υποβάλλει µέχρι σήµερα οι αντίδικοι και παρά το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας, είχε συντάξει προτάσεις, είχε 
συγκροτήσει τον φάκελο της υπόθεσης και έχει καταθέσει αυτά ενώπιον του ανώτατου ∆ικαστηρίου, προκειµένου 
να εκδικασθεί η υπόθεση και να µπορούσαµε ίσως σήµερα να την επικαλεστούµε. 
Επίσης σε περίπτωση που ασκήσουν πράγµατι έφεση οι αιτούντες το ∆ικαστήριο δύναται αφού κάνει δεκτή την 
έφεσή τους επί της ουσίας, να εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση να εκδικάσει την υπό κρίση αγωγή εκ νέου µε 
ενδεχόµενο να κάνει δεκτή αυτή. Σε µια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιµηθεί η ένσταση παραγραφής του 
∆ήµου µας για το έτος 2014, η ουσιαστική αµφισβήτηση για κάποιους εκ των αιτούντων, των χρηµατικών ποσών 
που ζητούν σύµφωνα µε το µισθολογικό τους κλιµάκιο και το γεγονός ότι τα αιτούµενα χρηµατικά ποσά είναι 
ακαθάριστα ήτοι περιλαµβάνουν κρατήσεις ως εκ τούτου µετά την αφαίρεση αυτών δύναται να υπολογιστούν οι 
τόκοι υπερηµερίας, νοµικά δεδοµένα τα οποία δεν αναφέρουν οι αιτούντες αλλά συλλήβδην δηλώνουν ότι ο 
∆ήµος µας σε περίπτωση που δεν δεχθεί τον εξώδικο συµβιβασµό θα επιβαρυνθεί µε το χρηµατικό ποσό των 
319.422 ευρώ πλέον τόκων. 
Τέλος θέτουµε υπόψη σας ότι ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων εκκρεµούν : α) αγωγή 23 µονίµων 
υπαλλήλων του ∆ήµου µας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, για περικοπές των 
µισθών τους αφορούσες το χρονικό διάστηµα (01.01.2010 έως και 31.12.2011) και µε την οποία ζητούν να 
υποχρεωθεί ο ∆ήµος µας, να τους καταβάλει νοµιµότοκα το συνολικό χρηµατικό ποσό των 126.679,95 ευρώ, β) 
αγωγή 40 µονίµων υπαλλήλων του ∆ήµου µας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, για 
την ίδια ως άνω αιτία και το αυτό χρονικό διάστηµα (01.01.2010 έως και 31.12.2011) και µε την οποία ζητούν να 
υποχρεωθεί ο ∆ήµος µας, να τους καταβάλει νοµιµότοκα το συνολικό χρηµατικό ποσό των 181.626,55 ευρώ. γ) 
αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρων, 18 µονίµων υπαλλήλου του ∆ήµου µε την 
οποία ζητούν να υποχρεωθούµε να τους καταβάλλουµε το συνολικό χρηµατικό ποσό των 87.048 ευρώ, 
νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, η οποία αφορά τα επιδόµατα αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων που 
τους περικόπηκαν δυνάµει του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως 31.12.2016, δ) αγωγή 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, 50 µονίµων υπαλλήλου του ∆ήµου. Με την εν λόγω 



 308 

αγωγή ζητούν να υποχρεωθούµε να τους καταβάλλουµε το συνολικό χρηµατικό ποσό των 278.214 ευρώ, 
νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, το οποίο αφορά τα επιδόµατα αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων που 
τους περικόπηκαν δυνάµει του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως 31.12.2016.. Τυχόν 
εξώδικος συµβιβασµός στη εν λόγω υπόθεση, καθώς και οι λοιπές προαναφερόµενες υποθέσεις έχουν την ίδια 
πληρεξούσια δικηγόρο, δηµιουργήσει ένα άτυπο καθεστώς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όσον αφορά τις εν γένει 
υποθέσεις, τον οποίων την έκβαση δεν γνωρίζουµε. 

Εν όψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη ότι το ζήτηµα της συνταγµατικότητας ή µη διατάξεων 
ενός νόµου είναι ζήτηµα µείζονος σηµασίας, και στην προκείµενη περίπτωση δεν υφίσταται νοµολογιακό 
προηγούµενο ανώτατου ∆ικαστηρίου σχετικό µε την ένδικη διαφορά, έχουµε την γνώµη ότι ο ∆ήµος µας ορθά 
προχώρησε στην λήψη και εκτέλεση της µε αριθµό 73/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
άσκηση έφεσης επί της µε αριθµό 27/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, ο δε αιτούµενος εξώδικος 
συµβιβασµός είναι πρώιµος και δεν ενδείκνυται για ένα τόσο µείζονος σπουδαιότητας νοµικό ζήτηµα. 

 
Για την Νοµική Υπηρεσία 

 
Η Προϊσταµένη                                                                                    Η Ειδική  Συνεργάτης ∆ηµάρχου  
Χριστοφοράτου Νίκη                                                                                               Μαρκέτου Ιωάννα 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος  αφού αναφέρει ότι όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσµατα  της   εφαρµογής των 
µνηµονιακών πολιτικών των κυβερνήσεων από το 2011 και µετά , πετσοκόβοντας  µισθούς –συντάξεις και 
απολύοντας εργαζοµένους τις οποίες εφάρµοσε και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ,  δηλώνει ότι διαφωνεί και µε την 
πρόταση της δικηγόρου των εργαζοµένων για τον εξώδικο συµβιβασµό γιατί πρέπει οι εργαζόµενοι να 
διεκδικήσουν και πληρωθούν  όλα τα χρήµατα  που δικαιούνται και  τέλος δηλώνει ότι διαφωνεί και µε την  
λογική του ∆ήµου για το θέµα αυτό γιατί πιστεύει ότι ο ∆ήµος δεν πρέπει να συνεχίσει τα δικαστήρια  αλλά να 
καταβάλλει τα δικαιούµενα χρηµατικά  ποσά στους εργαζόµενους  και για τον λόγο αυτό  καταψηφίζει την 
εισήγηση. 

                  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος   Γεράσιµος 
                     και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 73/6-03-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ( Α∆Α: 6Β3ΒΩΕ5-Μ2Υ)    
Την   αρίθ. πρωτ. 6770/12-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ –∆ΗΛΩΣΗ υπαλλήλων του ∆ήµου                                                                                                    
Την αριθ.πρωτ.  7060/ 16-04-2018 Γνωµοδότηση της  Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

1. Αποδέχεται στο σύνολό της  την αριθ. πρωτ.  7060/ 16-04-2018 Γνωµοδότηση της  Νοµικής  Υπηρεσίας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
2. Επειδή δεν υφίσταται νοµολογιακό προηγούµενο ανώτατου ∆ικαστηρίου σχετικό µε την παραπάνω  ένδικη 
διαφορά, ο ∆ήµος µας ορθά προχώρησε στην λήψη και εκτέλεση της µε αριθµό 73/2018 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την άσκηση έφεσης επί της µε αριθµό 27/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου. 
3. Ο αιτούµενος εξώδικος συµβιβασµός είναι πρώιµος και δεν ενδείκνυται για ένα τόσο µείζονος σπουδαιότητας 
νοµικό ζήτηµα. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    116 / 2018                                                    Α∆Α:Ω278ΩΕ5-ΝΘΝ 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου µέσου Έφεσης. 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Μη άσκηση ένδικου µέσου Έφεσης» δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής  
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  θέτει υπόψη της Επιτροπής  την 
µε αρίθ πρωτ.  9943/13-04-2018 εισήγηση  της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 Στις 17-10-2012 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 30-9-2012 (αρ. κατ. 148/2012) αγωγή του  
Ιδρύµατος µε την επωνυµία «∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος Παναγή Βαλλιάνου». Με την εν λόγω 
αγωγή το Κληροδότηµα ζητούσε να του αποδοθούν τα ακίνητα που βρίσκονται στη θέση «Άγιος Βασίλειος» 
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Κεραµειών, στα οποία στεγάζονται οι δηµοτικές υπηρεσίες της ∆.Ε. Λειβαθούς και να υποχρεωθεί επίσης ο 
∆ήµος να του καταβάλλει το συνολικό ποσό των  92.295 ευρώ νοµιµότοκα, ποσό, που κατά τους ισχυρισµούς 
του, αντιστοιχούσε σε οικονοµικό αντάλλαγµα χρήσης των ακινήτων για τα έτη 1999 έως 2012.   
          Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε  στις 6  ∆εκεµβρίου 2016 και το ∆ικαστήριο εξέδωσε την µε αριθ. 98/2017 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος να αποδώσει τα 
ακίνητα στο ενάγων και να του καταβάλλει το ποσό των 116,25 ευρώ νοµιµότοκα, ως αδικαιολόγητο πλουτισµό 
δεδοµένου ότι οι συµβάσεις µίσθωσης κρίθηκαν από το ∆ικαστήριο ως άκυρες και θεωρήθηκαν σαν να µην 
έγιναν, καθώς δεν προηγήθηκε της σύστασης τους δηµοπρασία, γεγονός άλλωστε που συνοµολογεί στην αγωγή 
του και το ίδιο το Κληροδότηµα.     
     Η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος στις 21-02-2018 και µετά την 
παρέλευση των 30 ηµερών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν ασκήθηκε έφεση,  αυτή κατέστη τελεσίδικη.  
        Ήδη ο ∆ήµος µας όπως η Υπηρεσία µας ενηµερώθηκε από τον Α/∆ήµαρχο ∆.Ε. Λειβαθούς έχει 
ολοκληρώσει τη µεταφορά των πραγµάτων και της τηλεφωνικής γραµµής από το ένα εκ των ως άνω κτιρίων µε 
σκοπό άµεσα να παραδώσει αυτό ενώ ως προς το δεύτερο κτίριο πρόκειται να υποβάλλει αίτηση προς τη 
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης του 
ακινήτου, προκειµένου να διασφαλιστεί η χρήση του ακινήτου από το ∆ήµο µας µέσω της ορθής και νόµιµης 
διαδικασίας και όχι µέσω της άκυρης µίσθωσης.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
 Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για 
τη µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.   
  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος αφού αναφέρει ότι θα καταθέσουν αίτηση για την παραλαβή του πλήρους φακέλου της 
υπόθεσης εφόσον µε την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούν πως η ∆ηµοτική Αρχή ακολούθησε  λάθος τακτική  γιατί 
αυτά τα ακίνητα πρέπει να ανήκουν στο ∆ήµο και νοµικά και πολιτικά και να χρησιµοποιούνται για την κάλυψη 
των λαικών αναγκών, δηλώνει ότι διαφωνούν  πλήρως και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για την µη άσκηση έφεσης και θα 

έχουν  συγκεκριµένη θέση όταν ενηµερωθούν µε την παραλαβή του φακέλου . 

                    Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος   Γεράσιµος    
                    και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 9943/ 13-04-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Την µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    117 / 2018                                                            Α∆Α: 75ΘΣΩΕ5-ΞΛΞ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   

                                                                    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     
ο  οποίος  εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων 
αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
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υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

138 18/04/2018 372,00 

Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής διαδυκτιακών 
υπηρεσιών. 

139 19/04/2018 359,60 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία 

140 23/04/2018 7.000,00 

Προµήθεια µηχανηµάτων (θρυµµατιστών κλαδιών, µηχανής 
γκαζόν κλπ.) 

141 23/04/2018 2.932,60 

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. 
Ασσου ∆.Ε. Ερίσου 

144 25/4/2018 3.969,98 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων θέρµανσης - 
κλιµατισµού ∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων  

145 25/4/2018 23.956,80 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
23,956,80 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) _x000D_ 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί µε την αναγκαιότητα των παραπάνω δαπανών επειδή 
όµως διαφωνεί µε τον τρόπο της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεσή τους καταψηφίζει την εισήγηση. 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος  
                  Γεράσιµος   και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

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

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
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την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

  τα  παραπάνω αιτήµατα   

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  

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

 
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  118 /  2018                                                  Α∆Α: ΨΙ8ΗΩΕ5-ΙΤ0 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018»αναφέρει τα 
παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και 
έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που 
ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  
8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), 
προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  
πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α Υπόλοιπο 
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408 18/04/2018 372,00 
Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής 
διαδυκτιακών υπηρεσιών. 00.6452.01 24,00 

409 19/04/2018 359,60 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία 35. 6699 4.140,40 

410 20/04/2018 15.830,56 
Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 00.8261.01 0,00 

411 20/04/2018 64,48 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 55/2018 ΑΠΟΦ. ∆Σ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 00. 6463 5.467,80 

412 23/04/2018 7.000,00 
Προµήθεια µηχανηµάτων (θρυµµατιστών 
κλαδιών, µηχανής γκαζόν κλπ.) 35.7131.01 0,00 

413 23/04/2018 2.932,60 
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ασσου ∆.Ε. Ερίσου 35.7135.25 0,00 

416 24/04/2018 1.153,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΓΑ, β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, γ) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 00. 6463 4.314,60 

417 25/04/2018 3.969,98 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού 
∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων  10.6261.07 3.030,02 

418 25/4/2018 200 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 
(Γασπαρινάτος Γεράσιµος :εξετάσεις στην 
Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας στις 
03/05/2018).  10. 6422 2.160,00 

419 25/4/2018 23.956,80 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
23,956,80 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
_x000D_ 10. 6274 43,20 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις 411 και 418/2018 προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων. 

                 Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος   
                  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

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

01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   119  / 2018                                                             Α∆Α: ΩΩ4ΙΩΕ5-Ο9Ζ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Α ’ Τριµήνου 2018  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  
  το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α΄ Τριµήνου 
 2018 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
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∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. 

 Με την αρίθ. 414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 ο οποίος επικυρώθηκε  

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018. 

Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Α΄ Τριµήνου 
του έτους 2018 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 31/1/2018 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.495.086,92 2.739.708,52 17,68 2.661.384,09 17,18 97,14 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

743.000,00 153.835,07 20,70 83.688,71 11,26 54,40 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

30.000,00 193,99 0,65 193,99 0,65 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

4.147.842,40 425.351,18 10,25 425.488,64 10,26 100,03 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.445.600,00 362.984,72 14,84 354.669,19 14,50 97,71 

5 Φόροι και εισφορές 414.000,00 35.282,99 8,52 35.282,99 8,52 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.666.644,52 1.750.515,13 22,83 1.750.515,13 22,83 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

48.000,00 11.545,44 24,05 11.545,44 24,05 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 10.207.920,35 782.937,92 7,67 755.875,10 7,40 96,54 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 
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12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

531.152,35 15.390,00 2,90 15.390,00 2,90 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

8.680.768,00 683.614,96 7,88 683.614,96 7,88 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 2.680,00 268,00 2.680,00 268,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

367.000,00 79.568,70 21,68 52.505,88 14,31 65,99 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

628.000,00 1.684,26 0,27 1.684,26 0,27 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

2.238.203,82 1.463.125,38 65,37 1.384.397,47 61,85 94,62 

21 Τακτικά έσοδα 1.633.203,82 1.463.125,38 89,59 1.384.397,47 84,77 94,62 

22 Έκτακτα έσοδα 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

11.074.575,72 11.070.970,38 99,97 78.720,39  0,71 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

11.074.575,72 11.070.970,38 99,97 78.720,39 0,71 0,71 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.384.334,85 1.419.776,29 41,95 636.952,46 18,82 44,86 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.254.500,00 641.673,34 19,72 633.476,64 19,46 98,72 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

129.834,85 778.102,95 599,30 3.475,82 2,68 0,45 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.702.320,38      

 Σύνολα εσόδων 46.102.442,04 17.476.518,49 37,91 5.517.329,51 11,97 31,57 

        

        

 

Υπόλοιπο Ταµείου 
31/1/2018 : 
3.532.395,32€ 

      

        

 

Ανάλυση 
Ταµειακού 
Υπολοίπου 

      

 

Έκτακτα 
Ανειδίκευτα : 
44.759,81€ 
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Έκτακτα 
Ειδικευµένα : 
2.122.652,67€ 

      

 
Τακτικά : 
1.364.982,84€ 

      

        
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

 
       

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 
31/1/2018 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % 
Τιµολογηθέ

ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %  Κ.
Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 19.738.556,00 17.974.499,47 109,81 3.670.237,68 18,59 3.109.172,87 3.076.806,93 15,59 83,83  

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.583.696,48 5.441.108,92 102,62 1.425.393,36 25,53 1.230.195,26 1.227.761,32 21,99 86,13  

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.404.507,21 1.222.824,88 114,86 116.866,34 8,32 103.682,79 99.130,01 7,06 84,82  

62 Παροχές τρίτων 2.450.939,19 1.955.743,48 125,32 269.419,59 10,99 255.399,25 240.942,60 9,83 89,43  

63 Φόροι - τέλη 126.100,00 18.600,00 677,96 3.976,44 3,15 3.976,44 3.976,44 3,15 100,00  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 296.435,11 141.515,13 209,47 43.950,51 14,83 24.383,53 17.179,05 5,80 39,09  

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

886.059,37 886.059,37 100,00 265.657,52 29,98 264.448,53 264.448,53 29,85 99,54  

66 

∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.484.575,17 1.074.107,25 138,21 50.535,81 3,40 34.391,38 31.207,76 2,10 61,75  

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.381.243,47 7.119.029,44 103,68 1.484.417,80 20,11 1.182.675,38 1.182.675,38 16,02 79,67  

68 Λοιπά Έξοδα 125.000,00 115.511,00 108,21 10.020,31 8,02 10.020,31 9.485,84 7,59 94,67  

7 Επενδύσεις 9.017.068,42 1.961.607,45 459,68 24.860,91 0,28 18.456,31 18.456,31 0,20 74,24  

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

372.328,20 87.662,26 424,73 2.498,60 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00  

73 Έργα 6.634.453,57 586.961,17 1.130,31 7.378,29 0,11 3.472,29 3.472,29 0,05 47,06  

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές 
εργασίες κλπ 

2.010.286,65 1.286.984,02 156,20 14.984,02 0,75 14.984,02 14.984,02 0,75 100,00  

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! #DIV/0!  

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

17.183.125,74 6.542.295,10 262,65 0,00 0,00 2.831.646,14 2.591.991,33 15,08 #DIV/0!  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.286.949,43 3.228.365,66 101,81 0,00 0,00 2.088.481,48 1.877.867,05 57,13 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.369.760,00 3.313.929,44 101,68 0,00 0,00 743.164,66 714.124,28 21,19 #DIV/0!  
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83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! #DIV/0!  

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 10.526.416,31 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!  

9 Αποθεµατικό 163.691,88          

 
Σύνολα 

δαπανών 
46.102.442,04 26.478.402,02 174,11 3.695.098,59 8,01 5.959.275,32 5.687.254,57 12,34 153,91  

 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος    έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την από  
/24-04-2018  Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων Α’ Τριµήνου έτους 2018 η οποία αναλυτικά έχει  
ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 

                      Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  
Παπαναστασάτος Γεράσιµος   και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 

                         και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 
στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

      ---     την αρίθ. 414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  Α΄  Τριµήνου του έτους 2018. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του Α΄’ Τρίµηνου του έτους 2018 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2018, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 31/1/2018 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.495.086,92 2.739.708,52 17,68 2.661.384,09 17,18 97,14 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

743.000,00 153.835,07 20,70 83.688,71 11,26 54,40 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

30.000,00 193,99 0,65 193,99 0,65 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

4.147.842,40 425.351,18 10,25 425.488,64 10,26 100,03 

4 
Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 

2.445.600,00 362.984,72 14,84 354.669,19 14,50 97,71 
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και παροχή 
υπηρεσιών 

5 Φόροι και εισφορές 414.000,00 35.282,99 8,52 35.282,99 8,52 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.666.644,52 1.750.515,13 22,83 1.750.515,13 22,83 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

48.000,00 11.545,44 24,05 11.545,44 24,05 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 10.207.920,35 782.937,92 7,67 755.875,10 7,40 96,54 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

531.152,35 15.390,00 2,90 15.390,00 2,90 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

8.680.768,00 683.614,96 7,88 683.614,96 7,88 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 2.680,00 268,00 2.680,00 268,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

367.000,00 79.568,70 21,68 52.505,88 14,31 65,99 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

628.000,00 1.684,26 0,27 1.684,26 0,27 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

2.238.203,82 1.463.125,38 65,37 1.384.397,47 61,85 94,62 

21 Τακτικά έσοδα 1.633.203,82 1.463.125,38 89,59 1.384.397,47 84,77 94,62 

22 Έκτακτα έσοδα 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

11.074.575,72 11.070.970,38 99,97 78.720,39  0,71 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

11.074.575,72 11.070.970,38 99,97 78.720,39 0,71 0,71 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.384.334,85 1.419.776,29 41,95 636.952,46 18,82 44,86 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.254.500,00 641.673,34 19,72 633.476,64 19,46 98,72 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

129.834,85 778.102,95 599,30 3.475,82 2,68 0,45 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.702.320,38      

 Σύνολα εσόδων 46.102.442,04 17.476.518,49 37,91 5.517.329,51 11,97 31,57 
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Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Α΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2018, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

 
       

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018 - 
31/1/2018 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % 
Τιµολογηθέ

ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %  Κ.
Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 19.738.556,00 17.974.499,47 109,81 3.670.237,68 18,59 3.109.172,87 3.076.806,93 15,59 83,83  

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.583.696,48 5.441.108,92 102,62 1.425.393,36 25,53 1.230.195,26 1.227.761,32 21,99 86,13  

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.404.507,21 1.222.824,88 114,86 116.866,34 8,32 103.682,79 99.130,01 7,06 84,82  

62 Παροχές τρίτων 2.450.939,19 1.955.743,48 125,32 269.419,59 10,99 255.399,25 240.942,60 9,83 89,43  

63 Φόροι - τέλη 126.100,00 18.600,00 677,96 3.976,44 3,15 3.976,44 3.976,44 3,15 100,00  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 296.435,11 141.515,13 209,47 43.950,51 14,83 24.383,53 17.179,05 5,80 39,09  

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

886.059,37 886.059,37 100,00 265.657,52 29,98 264.448,53 264.448,53 29,85 99,54  

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.484.575,17 1.074.107,25 138,21 50.535,81 3,40 34.391,38 31.207,76 2,10 61,75  

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.381.243,47 7.119.029,44 103,68 1.484.417,80 20,11 1.182.675,38 1.182.675,38 16,02 79,67  

68 Λοιπά Έξοδα 125.000,00 115.511,00 108,21 10.020,31 8,02 10.020,31 9.485,84 7,59 94,67  

7 Επενδύσεις 9.017.068,42 1.961.607,45 459,68 24.860,91 0,28 18.456,31 18.456,31 0,20 74,24  

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

372.328,20 87.662,26 424,73 2.498,60 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00  

73 Έργα 6.634.453,57 586.961,17 1.130,31 7.378,29 0,11 3.472,29 3.472,29 0,05 47,06  

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

2.010.286,65 1.286.984,02 156,20 14.984,02 0,75 14.984,02 14.984,02 0,75 100,00  

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! #DIV/0!  

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

17.183.125,74 6.542.295,10 262,65 0,00 0,00 2.831.646,14 2.591.991,33 15,08 #DIV/0!  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.286.949,43 3.228.365,66 101,81 0,00 0,00 2.088.481,48 1.877.867,05 57,13 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.369.760,00 3.313.929,44 101,68 0,00 0,00 743.164,66 714.124,28 21,19 #DIV/0!  

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! #DIV/0!  

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 10.526.416,31 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!  
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9 Αποθεµατικό 163.691,88          

 
Σύνολα 

δαπανών 
46.102.442,04 26.478.402,02 174,11 3.695.098,59 8,01 5.959.275,32 5.687.254,57 12,34 153,91  

 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   120   / 2018                                                                     Α∆Α: ΩΛ3ΟΩΕ5-ΖΞΨ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση  δηµοτικού 
ακινήτου  στην Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου . 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 7ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση  δηµοτικού ακινήτου  στην Παραλιακή Ζώνη 
Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 10313/ 18-04-2018 διαβιβαστικό  της 
Γραµµατέως  της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου   σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 10312/18-04-2018 Πρακτικό 
της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  10312 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 18ην Απριλίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα   09.00 π.µ. συνήλθε  σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 30/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης τριών 
τµηµάτων δηµοτικού  ακινήτου επιφανείας 37,70 τ.µ. έκαστο, που βρίσκονται  στην Παραλιακή  Ζώνη  
Αργοστολίου επί της οδού Αντώνη Τρίτση, µε αριθ. Ο.Τ. 185Α και ΚΑΕΚ 250090702001, όπως  
ορίζεται  στην αριθ. 9284/2018  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.              
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σοφία Γαρµπή (Αν. Πρόεδρος) 
2)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)   Σπυρονικόλαος Σολωµός (Αν. Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
            1. Εκµίσθωση τµήµατος  T1 δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 37,70 τ.µ.  
                 που βρίσκεται στην Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου  επί της οδού Αντώνη  
               Τρίτση στο Ο.Τ. 185 Α.  
                Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 € ετησίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουµαριώτης ∆ηµήτριος Κουµαριώτης Βασίλειος              1.194 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουµαριώτης ∆ηµήτριος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 1.194 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Κουµαριώτης Βασίλειος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                            
            2. Εκµίσθωση  τµήµατος  T2 δηµοτικού  ακινήτου επιφανείας 37,70 τ.µ.  
                  που βρίσκεται στην Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου  επί της οδού Αντώνη  
                Τρίτση στο Ο.Τ. 185 Α.  
                Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 € ετησίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-Κ. ΗΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ 
Ο.Ε. (Κ63) 

Αλιβιζάτος Κων/νος              1.194 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-Κ. ΗΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ο.Ε. (Κ.63) 
εταιρία που προσέφερε ποσόν 1.194 €. Εγγυητής είναι ο κ. Αλιβιζάτος Κων/νος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                   3. Εκµίσθωση  τµήµατος  T3 δηµοτικού  ακινήτου επιφανείας 37,70 τ.µ.  
                  που βρίσκεται στην Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου  επί της οδού Αντώνη  
                Τρίτση στο Ο.Τ. 185 Α.  
                Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 € ετησίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Πολλάτος  Ευάγγελος    Πολλάτος Σωτήριος           1.194 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Πολλάτος Ευάγγελος ο οποίος προσέφερε 
το ποσόν των  1.194 €. Εγγυητής είναι ο κ. Πολλάτος Σωτήριος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος Γεράσιµος   
                    Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 73/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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3) Την  90/3-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
Α∆Α: 6ΥΡΩΩΕ5-ΧΨΚ 
4) Το   10312/18-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1)Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 10312/18-04-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του  
φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τριών τµηµάτων δηµοτικού ακινήτου επιφάνειας 
37,70 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου µε αριθµό ΟΤ 185Α. 
 2) Ανακηρύσσει τους µισθωτές   εκµίσθωσης τριών τµηµάτων δηµοτικού ακινήτου επιφάνειας 
37,70 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου µε αριθµό ΟΤ 185Α.όπως 
παρακάτω:  
α. Τµήµα Τ1 επιφάνειας 37,70 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ( 
µε Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 ευρώ ετησίως )τον κ. Κουµαριώτη ∆ηµήτριο ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 1.194,00  € ετησίως  µε Εγγυητή  του τον  κ. Κουµαριώτη  Βασίλειο. 
β. Τµήµα Τ2 επιφάνειας 37,70 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
(Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 ευρώ ετησίως ), η εταιρεία µε την επωνυµία  Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-Κ. 
ΗΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ο.Ε. (Κ.63) εταιρία που προσέφερε ποσόν 1.194,00   € ετησίως µε  Εγγυητή της  τον   κ. 
Αλιβιζάτο Κων/νο. 
γ. Τµήµα Τ3 επιφάνειας 37,70 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
(Τιµή εκκίνησης: 1.093,30 ευρώ ) τον κ. Πολλάτο  Ευάγγελο  ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   
1.194,00 € ετησίως µε   Εγγυητή του τον   κ. Πολλάτο Σωτήριο . 

3) Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  της παρούσας απόφασης, οι παραπάνω  
µισθωτές οφείλουν  µαζί µε τον εγγυητή τους εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε 
αυτούς της παρούσας  απόφασης,  να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης 
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του 
επιτευχθησοµένου µισθώµατος. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  121  / 2018                                                              Α∆Α: 75Ζ7ΩΕ5-3ΤΗ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο 
οποίος  
εισηγούµενος  το 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» εθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 9455/5-04-2018 Πρακτικό του εν 
λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                           Αργοστόλι:  05.04.2018    
                           Αριθ.Πρωτ.:  9455 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 05.04.2018, ηµέρα Μ. Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της αριθµ. 9017/02-04-2018 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
Αριθ. 55169,1(55169) ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των 
Ν.Π.∆.∆.  του,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 55169,1(55169).  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 02/04/2018 
και ώρα 23:59:00, και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 05/04/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 55169,1(55169) και διαπίστωσε ότι 
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο 
διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  

Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

02/04/2018, 16:53:57 94014 

2 STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» 02/04/2018 , 13:48:34 94027 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 02/04/2018 , 16:45:21 94050 

 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία λόγω αδυναµίας ανταπόκρισης του αποµακρυσµένου συστήµατος επικοινωνίας  εκκίνησε  στις 10:37 
π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:43 
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Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, 
(άρθρο 3.1.1, αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης), την 05/04/2018 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, 
ήτοι  του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:94027(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
2018 ( Οµάδα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) της αριθ. 124/6337/07-03-2018  ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του 
Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ,του ∆.Γ.Α. και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:94014(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Οµάδα 1, της αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:94050(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018 (οµάδες 1&10 της αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ∆ΓΑ 

 από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 
µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

02/04/2018, 16:53:57 94014 

 
2 

STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» 02/04/2018 , 13:48:34 94027 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 02/04/2018 , 16:45:21 94050 

δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 124/6337/07-03-2018  ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 590611 εγγυητική επιστολή συµµετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΥΠΟΚ/ΜΑ ΣΙΝ∆ΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2261 ποσού 430,54€, 2) 
Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 
16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της  αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» 
περιελάµβανε:  

1)αριθ. 758060 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.553,76€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3)  τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 
5.1 της  αριθ. 124/6337/07-03-2018  διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος 

στ) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» 
ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 124/6337/07-03-2018  ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 177/28-03-2018 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.237,90€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ της  αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος 

ζ)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέθεσε (µε 
τον αριθ.9443/05-04-2018) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης, 

η) η εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» κατέθεσε (µε τον αριθ.9203/03-04-2018 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης, 
 θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» κατέθεσε (µε τον αριθ.9390/04-04-2018 φάκελο) εµπρόθεσµα, 
τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως ,σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 
124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης(άρθρο 3.1.1)και   τους όρους της αριθ. 1/2018 Μελέτης ,  

α)διακόψει τη συνεδρίασή της   
β) ζητήσει εγγράφως από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY FRESH»,εντός επτά(7) 

ηµερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί ,µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ, να τεκµηριώσει  τη νοµική 
µορφή της επιχείρησής του, 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δια µέσου του Προέδρου της, µε το αριθ. 9549/10-04-2018 έγγραφό της(προς τον οικονοµικό φορέα 
µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY FRESH»), κάλεσε τον εν λόγω οικονοµικό φορέα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
επτά(7) ηµερών, να προσκοµίσει οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο από το οποίο να εµφαίνεται η νοµική µορφή της επιχείρησής του. 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 10128/17-04-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της συνήλθε  εκ νέου την 19η Απριλίου,  για την συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης, ήτοι στον έλεγχο πληρότητας των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» , αλλά και στο επόµενο 
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στάδιο, ήτοι στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς , των µε α/α συστήµατος 94014 & 94027 & 94050 κατατεθειµένων προσφορών για τον 
διαγωνισµό µε α/α συστήµατος  55169,1(55169). 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στα µέλη της, ότι:  
α)ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY FRESH» κοινοποίησε  στην Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:9575/10-04-2018),τα ως κάτωθι 
αναφερόµενα έγγραφα, για την  τεκµηρίωση της νοµικής µορφής της επιχείρησής του, και αναλυτικά ως εξής: 1ον)το αριθ. 688/15-01-2018 
Πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 2ον)την υπ. αριθµ. 537/01-10-2013 βεβαίωση έναρξης εργασιών 
φυσικού προσώπου-επιτηδευµατία του Τµήµατος Εσόδων της ΙΖ΄∆.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, 3ον) τις υπ. αριθ. 11328/15-04-2014 & 11327/15-04-2014 & 
1550/27-05-2015 & 652/21-03-2016 & 649/2103-2016 Βεβαιώσεις µεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου-επιτηδευµατία του Τµήµατος 
Μητρώου της ΙΖ’ ∆.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, 

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

α)την  αποδοχή ως παραδεκτών των εγγράφων του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY 
FRESH», για την τεκµηρίωση της νοµικής µορφής της επιχείρησής του 

β)την  συνέχιση του διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 55169,1(55169), ήτοι την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των 
∆ικαιολογητικών συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» και την αξιολόγηση της 
Τεχνικής Προσφοράς , των µε α/α συστήµατος 94014 & 94027 & 94050 κατατεθιµένων προσφορών για τον διαγωνισµό µε α/α συστήµατος  
55169,1(55169), 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στον  έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής  του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY FRESH» και στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς , των µε 
α/α συστήµατος 94014 & 94027 & 94050 κατατεθιµένων προσφορών για τον διαγωνισµό µε α/α συστήµατος  55169,1(55169),και διεπίστωσε 
ότι: 

Α) ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY 
FRESH»(α/α προσφοράς 94027)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(α/α προσφοράς: 94014) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α 
προσφοράς:94050), ήταν  πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξη, 

Β)ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN» και τον 
δ.τ. «ONLY FRESH»(α/α προσφοράς 94027)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(α/α προσφοράς: 94014) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:94050) ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξη, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφάσισε την  συνέχιση του διαγωνισµού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»,ήτοι - µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ- να προχωρήσει στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη 
“Οικονοµική Προσφορά” των οικονοµικών φορέων των οποίων ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ ∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά” ‘ήταν 
πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι των οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία 
«STEFANI VOLDIAN» και τον δ.τ. «ONLY FRESH»(α/α προσφοράς 94027)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(α/α προσφοράς: 94014) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:94050) , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Υποφακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των ως άνω αναφεροµένων  κατατεθειµένων προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές, µε α/α συστήµατος 94014 & 94027 & 94050  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν µε τη σειρά που αυτές 
κατατέθηκαν, οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία –λόγω αδυναµίας ανταπόκρισης του αποµακρυσµένου συστήµατος επικοινωνίας εκκίνησε , στις 
10:20:09 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:20:57 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι«Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 3.1.1) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», 
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β) την υπ. αριθµ. 10128/17-04-2018 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους συµµετέχοντες , µέσω του 
συστήµατος , 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των  ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 94014 της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αφενός αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(οµάδα 1) και αφετέρου ανήλθε στο ποσό 
των 15.228,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  18.882,72€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 29,26%(29,2609%) 

2ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 94027, της εταιρείας µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» αφενός 
αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Οµάδα 1),τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ(Οµάδες 2,3,4,5,6,7,8,9) , τις ανάγκες του 
∆.Γ.Α.(Οµάδα 10) και τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου(Οµάδα 11) και αφετέρου ανήλθε: 

1ον) στο ποσό των 19590,50€(άνευ ΦΠΑ) & 24.292,22€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς(ΟΜΑ∆Α 1). Το δε ποσοστό έκπτωσης, της 
µε α/α συστήµατος 94027, ανήλθε σε 9%(8,9956%) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και  

2ον)στο ποσό των 2.728,47€(άνευ ΦΠΑ) &  3.383,30€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 2)  και  στο ποσό των 2.352,96€(άνευ ΦΠΑ) &  
2.917,67€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α3) και  στο ποσό των 488,08€(άνευ ΦΠΑ) &  605,22€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 4)  και  στο 
ποσό των 1.646,20€(άνευ ΦΠΑ) &  2.041,29€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 5)  και  στο ποσό των 1.342,03€(άνευ ΦΠΑ) &  1.664,12€ µε 
ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 6)  και  στο ποσό των 1.021,20€(άνευ ΦΠΑ) &  1.266,29€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 7) και  στο ποσό των 
657,10€(άνευ ΦΠΑ) &  814,80€ µε ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 8) και  στο ποσό των 566,43€(άνευ ΦΠΑ) &  702,37€ µε ΦΠΑ) για τον 
ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 9) .    Το δε ποσοστό έκπτωσης, της µε α/α συστήµατος 94027, ανήλθε σε 25,01%(25,0098%) για την ΟΜΑ∆Α 2 & 
30,01%(30,0089%) για την ΟΜΑ∆Α 3 & 31,01% (31,0085%)για την ΟΜΑ∆Α 4 & 30,00%(30,0040%) για την ΟΜΑ∆Α 5 & 27,54%(27,5361%) για 
την ΟΜΑ∆Α 6 & 27,01%(27,0128%) για την ΟΜΑ∆Α 7 & 24,12%(24,1180%) για την ΟΜΑ∆Α 8 & 29,31%(29,3067%) για την ΟΜΑ∆Α 9. 

3ον)στο ποσό των28.251,26(άνευ ΦΠΑ) & 35.031,56€(µε ΦΠΑ) για το ∆.Γ.Α. Το δε ποσοστό έκπτωσης, της µε α/α συστήµατος 94027,  
για το ∆.Γ.Α.(ΟΜΑ∆Α 10)ανήλθε σε 30,02%(30,0158%) και 

4ον) στο ποσό των 711,50€(άνευ ΦΠΑ)  & 882,26€(µε ΦΠΑ) για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.  Το δε ποσοστό έκπτωσης, της µε α/α 
συστήµατος 94027,  για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο (ΟΜΑ∆Α 11) ανήλθε σε 12,70%(12,6972%). 

γ) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 94050 της εταιρείας µε την επωνυµία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ  αφενός 
αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Οµάδα 1) και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10) και αφετέρου ανήλθε στο 
ποσό των 20.460,19(άνευ ΦΠΑ) &  25.370,63€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και στο ποσό των 35.610,90€(άνευ ΦΠΑ) & 44.157,51€(µε 
ΦΠΑ)   για το ∆.Γ.Α.  Το δε ποσοστό έκπτωσης, της µε α/α συστήµατος 94050 ανήλθε σε 5,00%(4,9556%) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και σε 
12%(11,7845%) για το ∆.Γ.Α.   

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του δήµου 
Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, 
επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω 
της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτών των οικονοµικών προσφορών µε α/α συστήµατος 94014 & 94027 & 94050 ,εκτιµώµενων ότι τόσο το 
περιεχόµενό τους όσο και οι αξιολογούµενες οικονοµικές προσφορές ήταν συµφέρουσες σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή παρεµφερή είδη, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΟΜΑ∆Α 1) , την 
εταιρεία µε την επωνυµία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 29,26%(29,2609%), ήτοι:  συνολική προσφορά 15.228,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και 18.882,72€(µε ΦΠΑ)) για το ∆ήµο 
Κεφαλονιάς, έναντι ποσοστού έκπτωσης 9%(8,9956%){19590,50€(άνευ ΦΠΑ) & 24.292,22€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία STEFANI 
VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», & ποσοστού έκπτωσης 5,00%(4,9556%){20.460,19(άνευ ΦΠΑ) &  25.370,63€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την 
επωνυµία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ   
 2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου 
Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης, και αναλυτικά ως εξής  :  
α)25,01%(25,0098%) για την ΟΜΑ∆Α 2{2.728,47€ (άνευ ΦΠΑ) &  3.383,30€ µε ΦΠΑ)}   & 
β)30,01%(30,0089%)  για την ΟΜΑ∆Α 3{2.352,96€(άνευ ΦΠΑ) &  2.917,67€ µε ΦΠΑ)}  & 
γ)31,01% (31,0085%)για την ΟΜΑ∆Α 4{488,08€(άνευ ΦΠΑ) &  605,22€ µε ΦΠΑ)}  & 
δ)30,00%(30,0040%) για την ΟΜΑ∆Α 5 {1.646,20€(άνευ ΦΠΑ) &  2.041,29€ µε ΦΠΑ) }& 
ε)27,54%(27,5361%) για την ΟΜΑ∆Α 6{1.342,03€(άνευ ΦΠΑ) &  1.664,12€ µε ΦΠΑ) } & 
στ)27,01%(27,0128%) για την ΟΜΑ∆Α 7{1.021,20€(άνευ ΦΠΑ) &  1.266,29€ µε ΦΠΑ) } & 
ζ)24,12%(24,1180%) για την ΟΜΑ∆Α 8{657,10€(άνευ ΦΠΑ) &  814,80€ µε ΦΠΑ) } & 
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η)29,31%(29,3067%) για την ΟΜΑ∆Α 9{566,43€(άνευ ΦΠΑ) &  702,37€ µε ΦΠΑ)} 
 3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 
10) την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 
30,02%(30,0158%) ήτοι: συνολική προσφορά 28.521,26€(χωρίς ΦΠΑ) και 35.031,56€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης12%(11,7845%) και 
συνολικής προσφοράς 35.610,90€(άνευ ΦΠΑ) & 44.157,51€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»,   
 4) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆ηµοτικό 
Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11) την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού 
της Μελέτης 12,70%(12,6972%), ήτοι: συνολική προσφορά 711,50€(άνευ ΦΠΑ)  & 882,26€(µε ΦΠΑ), 

5) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» για τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
(Οµάδα 12) και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» για την Οµάδα 
12(Νοµικό Πρόσωπο Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.) επειδή ο διαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 124/6337/07-03-2018 ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ απέβη άγονος για την Οµάδα 12 καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω 1ου Πρακτικού του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και την ανακήρυξη των  προσωρινά αναδόχων όπως αναλυτικά αναγράφονται στο 
εν λόγω Πρακτικό. 

                 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν συµφωνεί µε την µελέτη της  
                  εν λόγω προµήθειας . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος   και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και αφού έλαβε υπόψη:              
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  7   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   µε αρίθ. πρωτ . 9455/5-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την 69/6-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: 
Ω∆ΦΞΩΕ5-ΖΙ5)                και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 9455/5-04-2018 Πρακτικού του  ηλεκτρονικού ανοικτού  
µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α , του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ» . 
2. Ανακηρύσσει  προσωρινά   Ανάδοχους   για την παραπάνω  προµήθεια όπως παρακάτω :  

 α) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς(ΟΜΑ∆Α 1) , την εταιρεία µε την επωνυµία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 29,26%(29,2609%), ήτοι:  συνολική προσφορά 



 336 

15.228,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και 18.882,72€(µε ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς, έναντι ποσοστού έκπτωσης 
9%(8,9956%){19590,50€(άνευ ΦΠΑ) & 24.292,22€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY 
FRESH», & ποσοστού έκπτωσης 5,00%(4,9556%){20.460,19(άνευ ΦΠΑ) &  25.370,63€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ   
 β) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», και τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε 
έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, και αναλυτικά ως εξής  :  
α)25,01%(25,0098%) για την ΟΜΑ∆Α 2{2.728,47€ (άνευ ΦΠΑ) &  3.383,30€ µε ΦΠΑ)}   & 
β)30,01%(30,0089%)  για την ΟΜΑ∆Α 3{2.352,96€(άνευ ΦΠΑ) &  2.917,67€ µε ΦΠΑ)}  & 
γ)31,01% (31,0085%)για την ΟΜΑ∆Α 4{488,08€(άνευ ΦΠΑ) &  605,22€ µε ΦΠΑ)}  & 
δ)30,00%(30,0040%) για την ΟΜΑ∆Α 5 {1.646,20€(άνευ ΦΠΑ) &  2.041,29€ µε ΦΠΑ) }& 
ε)27,54%(27,5361%) για την ΟΜΑ∆Α 6{1.342,03€(άνευ ΦΠΑ) &  1.664,12€ µε ΦΠΑ) } & 
στ)27,01%(27,0128%) για την ΟΜΑ∆Α 7{1.021,20€(άνευ ΦΠΑ) &  1.266,29€ µε ΦΠΑ) } & 
ζ)24,12%(24,1180%) για την ΟΜΑ∆Α 8{657,10€(άνευ ΦΠΑ) &  814,80€ µε ΦΠΑ) } & 
η)29,31%(29,3067%) για την ΟΜΑ∆Α 9{566,43€(άνευ ΦΠΑ) &  702,37€ µε ΦΠΑ)} 
γ) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  
∆.Γ.Α.(Οµάδα 10) την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 30,02%(30,0158%) ήτοι: συνολική προσφορά 28.521,26€(χωρίς ΦΠΑ) και 35.031,56€(µε ΦΠΑ), 
έναντι ποσοστού έκπτωσης12%(11,7845%) και συνολικής προσφοράς 35.610,90€(άνευ ΦΠΑ) & 44.157,51€(µε ΦΠΑ)   της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»,   
δ) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11) την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», µε έκπτωση επί 
του προϋπολογισµού της Μελέτης 12,70%(12,6972%), ήτοι: συνολική προσφορά 711,50€(άνευ ΦΠΑ)  & 882,26€(µε ΦΠΑ), 
3)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον ∆ιαγωνισµό  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» για τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  
Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. (Οµάδα 12) και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ 2018» για την Οµάδα 12 (Νοµικό Πρόσωπο Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.) επειδή ο διαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 124/6337/07-
03-2018 ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ απέβη άγονος για την Οµάδα 12 καθώς δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
4) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
5) 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 αρχής1 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. 
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 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
 
 
 

                                                 
1 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  122  / 2018                                                                           Α∆Α: 6ΓΦΗΩΕ5-ΓΧΓ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 

ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή 
της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο 
οποίος  
εισηγούµενος  το 9ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» εθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 10608/20-04-2018 Πρακτικό του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  20.04.2018    

                           Αριθ.Πρωτ.:  10608 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
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Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 32/2018  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών 

του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20.04.2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 10320/18-04-2018 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 54038) ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών 
του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
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2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 54038.  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 17/04/2018 και ώρα 
23:59:00, και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 20/04/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 54038 και διαπίστωσε ότι 
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο 
διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός Προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

17/04/2018, 14:40:30 95222 

2 ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ 17/04/2018 , 23:28:40 95375 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 17/04/2018 , 21:24:37 92871 

  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε στις 10:00:00 και ολοκληρώθηκε  στις 10:02:30. 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, 

(άρθρο 3.1.1, αριθ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξης), την 20/04/2018 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, 
ήτοι  του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι:  
α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:92871(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την «Προµήθεια 

νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 
λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & 
β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» ,και αναλυτικά για τις ανάγκες του ΟΚΑΠ ( Οµάδες 
22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) και τις ανάγκες του ∆.Γ.Α.(οµάδες 12,13,14,15,16) και τις ανάγκες της ΚΕ∆ΗΚΕ(οµάδες 7,8,9,10,11) της 
αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης. 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:95222(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την «Προµήθεια 
νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 
λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & 
β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και αναλυτικά για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς(Οµάδες 1,2,3,4,5,6) της αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης,  

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:95375(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την «Προµήθεια 
νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 
λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & 
β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός 
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έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και αναλυτικά για τις ανάγκες του ∆.Γ.Α.( 
Οµάδες12,13,14,15,16) της αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης 

 από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 
µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός Προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

17/04/2018, 14:40:30 95222 

 
2 

ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ 17/04/2018 , 23:28:40 95375 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 17/04/2018 , 21:24:37 92871 

δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 132/6633/09-03-2018 
∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  
1)αριθ.200/16-04-2018  εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 3.598,40€,  
2) Συµπληρωµένο το το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 
4)γνωστοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί  λειτουργίας κέντρου αποθήκευσης και διανοµής, 
5)ΦΕΚ σύστασης –ίδρυσης Α.Ε.,  
6)βεβαίωση ∆.Ο.Υ. περί µεταβολών εργασιών εταιρείας,  
7)συµβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυµης εταιρείας,  
8)βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας,  
9)γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,  
10)πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ,  
11)φορολογική ενηµερότητα,  
12)ισολογισµοί οικ. ετών 2015 ,2016 και ισοζύγιο οικ. έτους 2017,  
13)άδεια κυκλοφορίας οχήµατος για την µεταφορά γαλακτοκοµικών προϊόντων και παγωτού, και αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του αριθµ. 
ΚΕΒ 7360 της εταιρείας, 
14) άδεια κυκλοφορίας οχήµατος για την µεταφορά γαλακτοκοµικών προϊόντων και παγωτού, και αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του αριθµ. 
ΚΕΒ 7361 της εταιρείας, 15)πρακτικό Γ.Σ. εταιρείας,  
16)αριθ. 38491/2015 & 27803/2016 & 26805/2017 Συµβάσεις µε ∆ήµο Κεφαλλονιάς, 17)αριθ. 1019/03-04-2018 Πιστοποιητικό του 
Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς,  
18) αριθ. 76/12-04-2018  βεβαίωση ∆.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών,  
19)Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου(µη έκδοσης απόφασης σε αναγκαστική διαχείριση, µη κήρυξης σε πτώχευση, µη κατάθεσης αίτησης για 
κήρυξη σε πτώχευση, µη υπαγωγής σε  διαδικασία εξυγίανσης),  
20)αντίγραφα ποινικών µητρώων,  
21)βεβαίωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί καλής εκτέλεσης των ως άνω αναφεροµένων συµβάσεων, 

 
ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ ήταν πλήρης 

σύµφωνα µε την αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  
1)αριθ. 209/17-04-2018 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 3.264,54€, 
2) Συµπληρωµένο το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) τόσο της ιδίας επιχείρησης όσο και της µητρικής 
3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος,  
4)άδεια κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς τροφίµων του αριθµ. ΚΕΖ 6440, 5)συµφωνητικό σύστασης  της εταιρείας,  
6) γνωστοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί   λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  
7) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας,  
8) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας,  
9)ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ,  
10)βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων  από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου τόσο της ιδίας της επιχείρησης όσο και της µητρικής 
11)γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,  
12)βεβαίωση έναρξης εργασιών ∆.Ο.Υ. 
13)τροποποίηση καταστατικού 
14)δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικ. ετών  2015 & 2016 
15)δήλωση ΦΠΑ οικ. έτους 2017, 
16) πιστοποιητικό  πρωτοδικείου (µη κήρυξης σε πτώχευση, µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, µη έκδοσης απόφασης σε 
αναγκαστική διαχείριση), 
17) αριθ. 1019/03-04-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς 
18)αντίγραφο ποινικού µητρώου  νοµίµου εκπροσώπου επιχείρησης, 
19)πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ τόσο της ιδίας της επιχείρησης όσο και της µητρικής 
20)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
21)Υ.∆. παραχώρησης του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΚΕΒ 6440 από την µητρική εταιρεία 
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στ) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» 
ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  
1)αριθ. 207/16-04-2018 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 5658,05€,   
2) Συµπληρωµένο το το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 
4)άδεια κυκλοφορίας οχήµατος  µεταφοράς ζωικής προέλευσης τροφίµων και άδεια κυκλοφορίας του µε αριθµ. ΤΡΖ 9175  
5)πιστοποιητικό πρωτοδικείου(µη κήρυξης σε πτώχευση,µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση), 
6) αριθ. 1004/30-03-2018  Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς 
7)Υ∆. Περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού , 
8) αντίγραφο ποινικού µητρώου , 
9)αριθ. 608/2017 σύµβαση  µε ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου & αριθ.1106/2017 σύµβαση µε ΟΚΑΠ, 
10)βεβαιώσεις του ΟΚΑΠ & του ∆ΓΑ για την καλή εκτέλεση των ως άνω αναφεροµένων συµβάσεων, 
11) δήλωση ΦΠΑ οικ. έτους 2017 
12) δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικ. ετών  2015 & 2016 

ζ)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε (µε τον αριθ. 10309/18-04-2018) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 132/6633/09-03-
2018 ∆ιακήρυξης, 

η) η εταιρεία µε την επωνυµία ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ κατέθεσε (µε τον αριθ. 10415/19-04-2018 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης, 
 θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» κατέθεσε (µε τον αριθ. 10488/19-04-2018 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως ,σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 
132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξης(άρθρο 3.1.1)και   τους όρους της αριθ. 2/2018 Μελέτης , ότι ο υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά-
Τεχνική Προσφορά» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α προσφοράς 95222)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ 
ΕΕ»(α/α προσφοράς: 95375) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871) 
ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξη, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφάσισε την  συνέχιση του διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής 
και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως 
Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,ήτοι - µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ- να προχωρήσει στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” των 
οικονοµικών φορέων των οποίων ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ ∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους 
όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι των οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α προσφοράς 95222)  & του οικονοµικού φορέα µε 
την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς: 95375) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871) , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Υποφακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των ως άνω αναφεροµένων  κατατεθειµένων προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές, µε α/α συστήµατος 92871 & 95222 & 95375  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν µε τη σειρά που 
αυτές κατατέθηκαν, οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε , σύµφωνα µε το άρθρο  3.1.1 της ∆ιακήρυξης, στις 11:15:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 
11:17:14 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 132/6633/09-03-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 3.1.1) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   
το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & 
κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων», 

β) την υπ. αριθµ. 10491/19-04-2018 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους συµµετέχοντες , µέσω του 
συστήµατος , 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των  ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 95222 της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφενός αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(οµάδες 
1,2,3,4,5,6) και αναλυτικά ως εξής: 
Α) ανήλθε στο ποσό των 50.879,27(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 14,95%(14,9440%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 46.100,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 22,67%(22,6639%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 30.991,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 7,19%(7,1875%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 1.960,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 8,68%, 
Ε) ανήλθε στο ποσό των 10.583,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 7,20%(7,1992%) 
ΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 12.735,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 6,02%(6,0147%) 
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2ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 95375, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ» αφενός 
αφορούσε τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου,(Οµάδες12,13,14,15,16),  και αναλυτικά ως εξής: 
Α)ανήλθε στο ποσό των 58.884,18€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 12 και ποσοστό έκπτωσης 27,96%(27,9557%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 23.608,77€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 13 και ποσοστό έκπτωσης 17,86%(17,8589%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 24.536,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 14 και ποσοστό έκπτωσης 12,78%(12,7773%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 12.546,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 15 και ποσοστό έκπτωσης 15,82%(18,8218%) 
Ε) ανήλθε στο ποσό των 8.643,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 16 και ποσοστό έκπτωσης 11,05%(11,0482%) 

γ) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 92871 της εταιρείας µε την επωνυµία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ  αφενός 
αφορούσε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου  
ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10,11)και τις ανάγκες του Νοµικού προσώπου ∆ΓΑ(Οµάδες 12,13,14,15,16)  και αναλυτικά ως εξής: 

Α) ανήλθε στο ποσό των 22.351,22€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 22 και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 8.856,06€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα23 και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 4628,22€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 24 και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1622%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 1131,52€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 25 και ποσοστό έκπτωσης 0,2%(0,2002%) 
Ε) ανήλθε στο ποσό των 3056,082€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 26 και ποσοστό έκπτωσης 0,32%(0,3182%) 
ΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 33.115,50€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 32 και ποσοστό έκπτωσης 1,36%(1,3559%) 
Ζ) ανήλθε στο ποσό των 12.550,324€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 33 και ποσοστό έκπτωσης 1,45%(1,4503%) 
Η) ανήλθε στο ποσό των 7.334,343€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 34 και ποσοστό έκπτωσης 0,42%(0,4239%) 
Θ) ανήλθε στο ποσό των 2999,345€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 35 και ποσοστό έκπτωσης 1,26%(1,2597%) 
Ι) ανήλθε στο ποσό των 4353,008€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 36 και ποσοστό έκπτωσης 0,13%(0,1299%) 
ΙΑ) ανήλθε στο ποσό των 10329,60€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 37 και ποσοστό έκπτωσης 0,27%(0,2664%) 
ΙΒ) ανήλθε στο ποσό των 5452,933€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 0,35%(0,3539%) 
ΙΓ) ανήλθε στο ποσό των 1605,36€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8 και ποσοστό έκπτωσης 0,26%(0,2572%) 
Ι∆) ανήλθε στο ποσό των 131,71€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,54%(0,5361%) 
ΙΕ) ανήλθε στο ποσό των 776,47€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 10 και ποσοστό έκπτωσης 2,81%(2,8076%) 
ΙΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 135,20€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 11 και ποσοστό έκπτωσης 0,59%(0,5917%) 
ΙΖ) ανήλθε στο ποσό των 73958,706€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 12 και ποσοστό έκπτωσης 9,51%(9,5126%) 
ΙΗ) ανήλθε στο ποσό των 27373,095€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 13 και ποσοστό έκπτωσης 4,76%(4,7619%) 
ΙΘ) ανήλθε στο ποσό των 26276,50€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 14 και ποσοστό έκπτωσης 6,59% 
Κ) ανήλθε στο ποσό των 14878,20€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 15 και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1737%) 
ΚΑ) ανήλθε στο ποσό των 9519,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 16 και ποσοστό έκπτωσης 2,03%(2,0326%) 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του ∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του 
προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   
το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & 
κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα 
στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτών των οικονοµικών προσφορών µε α/α συστήµατος 92871 & 95222 & 95375 ,εκτιµώµενων ότι τόσο το 
περιεχόµενό τους όσο και οι αξιολογούµενες οικονοµικές προσφορές ήταν συµφέρουσες σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή παρεµφερή είδη, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία:α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και συγκεκριµένα  τις ανάγκες του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6) , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε προσφορά, 
αναλυτικά ως εξής :  
-ποσό 50.879,27(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 14,95%(14,9440%) &  
-ποσό 46.100,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 22,67%(22,6639%) & 
 -ποσό 30.991,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 7,19%(7,1875%) & 
 -ποσό 1.960,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 8,68%, &  
-ποσό 10.583,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 7,20%(7,1992%) &  
-ποσό 12.735,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 6,02%(6,0147%) 
 2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
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ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  12 έως και 16)  την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς:95375),  η οποία κατέθεσε χαµηλότερη οικονοµική  προσφορά έναντι της εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871) , και αναλυτικά ως εξής :  
- για την Οµάδα 12 ,ποσό 58.884,48(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 27,96%(27,9557%) της προσφοράς µε α/α 95375  έναντι ποσού 
73958,706 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης9,51%(9,5126%) της προσφοράς µε α/α  92871, 
-για την Οµάδα 13 ,ποσό 23.608,77(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 17,86%(17,8589%)της προσφοράς µε α/α 95375  έναντι ποσού 
27.373,095 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 4,76%(4,7619%) της προσφοράς µε α/α  92871, 
-για την Οµάδα 14 ,ποσό 24.536,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 12,78%(12,7773%)της προσφοράς µε α/α 95375  έναντι ποσού 
26276,50 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 6,59% της προσφοράς µε α/α  92871, 
-για την Οµάδα 15 ,ποσό 12.546,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 15,82%(18,8218%)της προσφοράς µε α/α 95375  έναντι ποσού 
14878,20 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1737%) της προσφοράς µε α/α  92871, 

-για την Οµάδα 16 ,ποσό 8.643,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 11,05%(11,0482%)της προσφοράς µε της προσφοράς µε α/α  
92871α/α 95375  έναντι ποσού 9519,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 2,03%(2,0326%) της προσφοράς µε α/α  92871, 
 3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και συγκεκριµένα για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 
22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871), και 
αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 22.351,22(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 22  και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%)& 
 -ποσό 8.856,06(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 23  και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%)&  
-ποσό 4628,22 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 24  και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1622%)&  
-ποσό 1131,52 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 25 και ποσοστό έκπτωσης 0,2%(0,2002%)&  
-ποσό 3056,082(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα26  και ποσοστό έκπτωσης 0,32%(0,3182%) &  
-ποσό 33.115,50(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 32  και ποσοστό έκπτωσης 1,36%(1,3559%)&  
-ποσό 12.550,324(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 33  και ποσοστό έκπτωσης 1,45%(1,4503%)&  
-ποσό 7.334,343(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 34  και ποσοστό έκπτωσης 0,42%(0,4239%)&  
-ποσό 2999,345(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 35  και ποσοστό έκπτωσης 1,26%(1,2597%)&  
-ποσό 4353,008(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 36  και ποσοστό έκπτωσης 0,13%(0,1299%) &  
-ποσό  10329,60(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 37  και ποσοστό έκπτωσης 0,27%(0,2664%)&  

4) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10,11) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 5452,933 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 0,35%(0,3539%)& 
 -ποσό 1605,36€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8  και ποσοστό έκπτωσης 0,26%(0,2572%)&  
-ποσό 131,71€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,54%(0,5361%)&  
-ποσό 776,47 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 10 και ποσοστό έκπτωσης 2,81%(2,8076%)&  
-ποσό 135,20 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 11  και ποσοστό έκπτωσης 0,59%(0,5917%)  

5) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και αναλυτικά για τις Οµάδες:  
-ΟΜΑ∆Α 17 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 18[ΟΚΑΠ-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] & 
- ΟΜΑ∆Α 19 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & 
- ΟΜΑ∆Α 20 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 21 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 27- (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
- ΟΜΑ∆Α 28- (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ & 
- ΟΜΑ∆Α 29 (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΣΑΜΗΣ & 
- ΟΜΑ∆Α 30 (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ &  
-ΟΜΑ∆Α 31 (οπωροκηπευτικά)-ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ 

   και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, 
ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων 
των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» για τις ανωτέρω αναφερόµενες οµάδες 
(17,18,19,20,21,27,28,29,30,31) για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ, επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 
132/6633/09-03-2018  ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α συστήµατος :54038) απέβη άγονος, καθώς δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις οµάδες  17,18,19,20,21,27,28,29,30,31 που αφορούσαν τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω  1ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» και την ανακήρυξη των  προσωρινά αναδόχων όπως αναλυτικά αναγράφονται στο εν 
λόγω Πρακτικό. 

                 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν συµφωνεί µε την µελέτη της  
                  εν λόγω προµήθειας . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  -Παπαδάτος Νικόλαος -  Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος   και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και αφού έλαβε υπόψη:              
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  8   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   µε αρίθ. πρωτ . 10608/20-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την  55/23-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: 
ΨΞΞ0ΩΕ5-ΣΗ7)                και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 10608/20-04-2018  Πρακτικού του  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» 
2. Ανακηρύσσει  προσωρινά   Ανάδοχους   για την παραπάνω  προµήθεια όπως παρακάτω :  

 α) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία:α)των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   
2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» και συγκεκριµένα  τις ανάγκες του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6) , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε προσφορά, αναλυτικά ως εξής :  
-ποσό 50.879,27(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 14,95%(14,9440%) &  
-ποσό 46.100,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 22,67%(22,6639%) & 
 -ποσό 30.991,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 7,19%(7,1875%) & 
 -ποσό 1.960,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 8,68%, &  
-ποσό 10.583,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 7,20%(7,1992%) &  
-ποσό 12.735,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 6,02%(6,0147%) 
β) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των 
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κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   
2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων», και τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  12 έως και 16)  την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς:95375),  η οποία κατέθεσε χαµηλότερη οικονοµική  
προσφορά έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871) 
, και αναλυτικά ως εξής :  
- για την Οµάδα 12 ,ποσό 58.884,48(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 27,96%(27,9557%) της προσφοράς µε α/α 
95375  έναντι ποσού 73958,706 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης9,51%(9,5126%) της προσφοράς µε α/α  92871, 
-για την Οµάδα 13 ,ποσό 23.608,77(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 17,86%(17,8589%)της προσφοράς µε α/α 
95375  έναντι ποσού 27.373,095 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 4,76%(4,7619%) της προσφοράς µε α/α  
92871, 
-για την Οµάδα 14 ,ποσό 24.536,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 12,78%(12,7773%)της προσφοράς µε α/α 
95375  έναντι ποσού 26276,50 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 6,59% της προσφοράς µε α/α  92871, 
-για την Οµάδα 15 ,ποσό 12.546,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 15,82%(18,8218%)της προσφοράς µε α/α 
95375  έναντι ποσού 14878,20 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1737%) της προσφοράς µε α/α  92871, 

-για την Οµάδα 16 ,ποσό 8.643,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 11,05%(11,0482%)της προσφοράς 
µε της προσφοράς µε α/α  92871α/α 95375  έναντι ποσού 9519,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 
2,03%(2,0326%) της προσφοράς µε α/α  92871, 
 γ) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   
2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» και συγκεκριµένα για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 
22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α 
προσφοράς:92871), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 22.351,22(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 22  και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%)& 
 -ποσό 8.856,06(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 23  και ποσοστό έκπτωσης 0,19%(0,1889%)&  
-ποσό 4628,22 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 24  και ποσοστό έκπτωσης 0,17%(0,1622%)&  
-ποσό 1131,52 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 25 και ποσοστό έκπτωσης 0,2%(0,2002%)&  
-ποσό 3056,082(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα26  και ποσοστό έκπτωσης 0,32%(0,3182%) &  
-ποσό 33.115,50(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 32  και ποσοστό έκπτωσης 1,36%(1,3559%)&  
-ποσό 12.550,324(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 33  και ποσοστό έκπτωσης 1,45%(1,4503%)&  
-ποσό 7.334,343(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 34  και ποσοστό έκπτωσης 0,42%(0,4239%)&  
-ποσό 2999,345(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 35  και ποσοστό έκπτωσης 1,26%(1,2597%)&  
-ποσό 4353,008(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 36  και ποσοστό έκπτωσης 0,13%(0,1299%) &  
-ποσό  10329,60(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 37  και ποσοστό έκπτωσης 0,27%(0,2664%)&  

δ) Ανακηρύσσει   προσωρινά  ανάδοχο  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   
2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10,11) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:92871), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 5452,933 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 0,35%(0,3539%)& 
 -ποσό 1605,36€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8  και ποσοστό έκπτωσης 0,26%(0,2572%)&  
-ποσό 131,71€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,54%(0,5361%)&  
-ποσό 776,47 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 10 και ποσοστό έκπτωσης 2,81%(2,8076%)&  
-ποσό 135,20 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 11  και ποσοστό έκπτωσης 0,59%(0,5917%)  

3)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον ∆ιαγωνισµό  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   
2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του 
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∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και αναλυτικά για τις Οµάδες:  
-ΟΜΑ∆Α 17 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 18[ΟΚΑΠ-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] & 
- ΟΜΑ∆Α 19 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & 
- ΟΜΑ∆Α 20 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 21 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
- ΟΜΑ∆Α 27- (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
- ΟΜΑ∆Α 28- (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ & 
- ΟΜΑ∆Α 29 (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΣΑΜΗΣ & 
- ΟΜΑ∆Α 30 (οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ &  
-ΟΜΑ∆Α 31 (οπωροκηπευτικά)-ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ 

   και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό 
διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» για τις ανωτέρω αναφερόµενες 
οµάδες (17,18,19,20,21,27,28,29,30,31) για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ, επειδή στο διαγωνισµό 
που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 132/6633/09-03-2018  ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του 
ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α συστήµατος :54038) απέβη άγονος, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις οµάδες  
17,18,19,20,21,27,28,29,30,31 που αφορούσαν τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ 

4) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
5) 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 αρχής2 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. 
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 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
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                                                                                                      Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                       
                                                                                                                  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                   
                                                                                                                  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                        
                                                                                                                 Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        
 
   Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 

                                                 
2 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 


