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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                       
 
                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 13 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    14η  Μαΐου  2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
  

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  14 η  Μαΐου   του έτους 2019, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   13170/10-05-2019   έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα 
(9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                           Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                   Ανουσάκης Νικόλαος 
5.  Παπαδάτος Νικόλαος 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  144  / 2019                                                                       Α∆Α: Ω3Ξ6ΩΕ5-ΤΥΨ 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  ,   εισηγούµενη το  1ο    θέµα   της 

ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.» θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  12359/3-05-2019  εισήγηση της  Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
           Με το µε αριθ. πρωτ. 11281/2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι 
κατά τη διαδικασία ταξινόµησης του φυσικού αρχείου της περιουσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ως οιονεί 
καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Ερίσου έχει στην πλήρη κυριότητα του τρία διαµερίσµατα (οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 
πολυκατοικία) στη θέση «Πηγάδι Σταυρού» Ταµπούρια επί των οδών Κατσαντώνη 124 και Σπάρτης 197 του ∆ήµου Πειραιά 
από κληρονοµιά του αποβιώσαντος Ευάγγελου Βανδώρου του Νικολάου.  
           Στην περιοχή που βρίσκονται τα ως άνω διαµερίσµατα λειτουργεί κτηµατολογικό γραφείο µε έναρξη λειτουργίας 
σύµφωνα µε την µε αριθ. 34187/2017 απόφαση ΟΚΧΕ-ΦΕΚ 2992/Β΄/31-8-2017. 
           Πλην όµως ο ∆ήµος, όπως προκύπτει, δεν κατέθεσε δήλωση ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο  µε  αποτέλεσµα 
να καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία αγνώστου µε ΚΑΕΚ 051160108012/0/800-οριζόντια ιδιοκτησία  µε ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοπέδου 230 χιλιοστά.  
           Λόγω της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς πρέπει να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου προκειµένου να αναγνωρισθεί το δικαίωµα του επί του ανωτέρω ακινήτου και να γίνει η απαιτούµενη διόρθωση.  
           Η άσκηση και κατάθεση της αγωγής καθώς και η συζήτηση της πρέπει να γίνουν στο αρµόδιο καθύλη δικαστήριο του 
Πειραιά καθώς είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Οµοίως το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό 
Γραφείο για τυχόν έλεγχο, µεταγραφές, λήψη αντιγράφων και πιστοποιητικών είναι αυτό του ∆ήµου Πειραιά. Ως εκ τούτου για 
το σωστότερο και αρτιότερο χειρισµό της υπόθεσης, ώστε να µην υπάρξει απώλεια δικαιωµάτων του ∆ήµου απαιτείται να 
οριστεί ∆ικηγόρος Αθηνών ή Πειραιά, προκειµένου να ασκήσει την αγωγή περί διόρθωσης αρχικών κτηµατολογικών 
εγγραφών.  
           Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηαµτολογίου για το ∆ήµο Πειραιά, του οποίου η λειτουργία του 
Κτηµατολογικού Γραφείου άρχισε στις 31-8-2017, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωµάτων µπορούν να διορθώσουν τις 
αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της περιοχής µέσα σε προθεσµία επτά (7) ετών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως της απόφασης για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηµατολογίου.  
            Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της σχετικής διόρθωσης µπορεί να εκκινήσει από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και να 
ολοκληρωθεί από τον υπό σύσταση ∆ήµο Σάµης είτε να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί µετά την έναρξη λειτουργίας του 



 

Σελίδα  από 58 

 

614 

614 

∆ήµου Σάµης δεδοµένου ότι τα εν λόγω ακίνητα προφανώς θα περιέλθουν στην περιουσία του καθώς είχαν δωρηθεί στην 
πρώην Κοινότητα Τουλιάτων. 
           Παρακαλώ πολύ για τις δικές σας ενέργειες ως προς την ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και ως προς την έγκριση 
άσκησης της σχετικής αγωγής.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου προκειµένου 
να αναγνωρισθεί το δικαίωµα του επί του ανωτέρω ακινήτου και να γίνει η απαιτούµενη διόρθωση και β) τον ορισµό της 
δικηγόρου Αθηνών  κ.Τσατραφύλια Αναστασία , για την άσκηση της εν λόγω αγωγής. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 12359/3-05-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου προκειµένου να αναγνωρισθεί το 
δικαίωµα  επί των τριών  διαµερισµάτων  (οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία) στη θέση «Πηγάδι Σταυρού» Ταµπούρια 
επί των οδών Κατσαντώνη 124 και Σπάρτης 197 του ∆ήµου Πειραιά από κληρονοµιά του αποβιώσαντος Ευάγγελου 
Βανδώρου του Νικολάου για να γίνει η σχετική διόρθωση στο Εθνικό  Κτηµατολόγιο .  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Αθηνών  κ.Τσατραφύλια Αναστασία, για την άσκηση της εν λόγω αγωγής και την 
παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    145 / 2019                                                                  Α∆Α: ΩΟ0ΡΩΕ5-ΛΣΟ 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.   
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση   εισηγούµενη το  2ο    θέµα   
 της ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.» θέτει  
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  12429/3-05-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
         
   Με το µε αριθ. πρωτ. 11777/2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά 
τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των ∆αυγάτων  προέκυψε ότι η κεντρική 
πλατεία του οικισµού µε τα εντός αυτής κτίσµατα (κοινοτικό κατάστηµα και βοηθητικοί χώροι) έχει καταχωρηθεί στον πρώην 
∆ήµο Αργοστολίου αλλά µε εσφαλµένη γεωµετρία ως προς τα όρια και το εµβαδόν. 
            Συγκεκριµένο τµήµα του ακινήτου επιφανείας 73,74 τ.µ. έχει εσφαλµένα καταχωρηθεί σε όµορο γεωτεµάχιο 
φερόµενης ιδιοκτησίας  Ηλία και Ερωτόκριτου Μαρκάτου. 
            Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει να ασκήσει αγωγή λόγω της εσφαλµένης 
γεωµετρίας του ακινήτου προκειµένου το εν λόγω τµήµα των 73,74 τ.µ. να προσαρτηθεί στο γεωτεµάχιο ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
          Επισηµαίνεται ότι η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου στα πλαίσια 
της διόρθωσης  
των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών και της συµµετοχής της σε οµάδα έργου για την κατάρτιση του Κτηµατολογίου-
Περιουσιολογίου του ∆ήµου είναι ήδη επιφορτισµένη µε την άσκηση άλλων αγωγών διόρθωσης κτηµατολογίου και την 
υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων στο Κτηµατολόγιο. Επιπλέον υπάρχει πλήθος δικαστικών υποθέσεων 
προς εκδίκαση καθώς και ζητήµατα καθηµερινότητας του ∆ήµου που χρήζουν νοµικής υποστήριξης.  Τέλος η Νοµική 
Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κατανοµής των δικαστικών υποθέσεων και λοιπών νοµικών εκκρεµοτήτων που θα 
πρέπει να παραδοθούν στους συνιστώµενους  νέους ∆ήµους ενώ παράλληλα συµµετέχει στην Επιτροπή Κατανοµής 
Περιουσίας του καταργούµενου ∆ήµου.  
           Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρέπει να υλοποιηθούν εντός αποκλειστικών προθεσµιών. 
           Ως εκ τούτου προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια δικαιωµάτων του ∆ήµου µας λόγω παρέλευσης προθεσµιών 
παρακαλείται η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών να προβεί άµεσα σε διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών σε δικηγόρο 
προκειµένου να ασκήσει την αγωγή περί διόρθωσης αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών. 
           Ακολούθως παρακαλώ να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µας για τις περαιτέρω ενέργειες µας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  
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Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου περί 
διόρθωσης των  αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των ∆αυγάτων που  προέκυψε ότι η κεντρική πλατεία 
του οικισµού µε τα εντός αυτής κτίσµατα (κοινοτικό κατάστηµα και βοηθητικοί χώροι) στο  τµήµα του ακινήτου επιφανείας 
73,74 τ.µ. έχει εσφαλµένα καταχωρηθεί σε όµορο γεωτεµάχιο φερόµενης ιδιοκτησίας  Ηλία και Ερωτόκριτου Μαρκάτου  αι β) 
τον ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Μαριέττας Καλογηράτου του ∆ιονυσίου , για την άσκηση της εν λόγω αγωγής . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 12429/3-05-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου περί διόρθωσης των  αρχικών 
κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των ∆αυγάτων που  προέκυψε ότι η κεντρική πλατεία του οικισµού µε τα εντός 
αυτής κτίσµατα (κοινοτικό κατάστηµα και βοηθητικοί χώροι) στο  τµήµα του ακινήτου επιφανείας 73,74 τ.µ. έχει εσφαλµένα 
καταχωρηθεί σε όµορο γεωτεµάχιο φερόµενης ιδιοκτησίας  Ηλία και Ερωτόκριτου Μαρκάτου  για να γίνει η σχετική διόρθωση 
στο Εθνικό  Κτηµατολόγιο .  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Μαριέττας Καλογηράτου του ∆ιονυσίου, για την άσκηση της εν λόγω αγωγής 
και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    146 / 2019                                                                Α∆Α: 64Τ7ΩΕ5-ΘΩ1        
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη το  3ο    θέµα   
 της ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.» θέτει  
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  12451/3-05-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
         
   Με το µε αριθ. πρωτ. 11777/2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά 
τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των ∆αυγάτων  προέκυψε ότι δεν έχουν 
καταχωρηθεί στα κτηµατολογικά διαγράµµατα εδαφικές λωρίδες γης που αντιστοιχούν σε παραχωρηµένες εκτάσεις για τη 
διαπλάτυνση υφιστάµενης δηµοτικής οδού εντός εγκεκριµένου σχεδίου ∆αυγάτων και εσφαλµένα εµφαίνονται ως µέρος του 
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170107006 καθώς και του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170107008.  
            Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει να ασκήσει για τη διόρθωση σφαλµάτων 
γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων µε ΚΑΕΚ 250170107006 και 250170107008 εντός ορίων οικισµού ∆αυγάτων.  
          Επισηµαίνεται ότι η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου στα πλαίσια 
της διόρθωσης  
των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών και της συµµετοχής της σε οµάδα έργου για την κατάρτιση του Κτηµατολογίου-
Περιουσιολογίου του  
∆ήµου είναι ήδη επιφορτισµένη µε την άσκηση άλλων αγωγών διόρθωσης κτηµατολογίου και την υποβολή αιτήσεων 
διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων στο Κτηµατολόγιο. Επιπλέον υπάρχει πλήθος δικαστικών υποθέσεων προς εκδίκαση 
καθώς και ζητήµατα καθηµερινότητας του ∆ήµου που χρήζουν νοµικής υποστήριξης.  Τέλος η Νοµική Υπηρεσία έχει ήδη 
ξεκινήσει τη διαδικασία κατανοµής των δικαστικών υποθέσεων και λοιπών νοµικών εκκρεµοτήτων που θα πρέπει να 
παραδοθούν στους συνιστώµενους  νέους ∆ήµους.  
           Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρέπει να υλοποιηθούν εντός αποκλειστικών προθεσµιών. 
           Ως εκ τούτου προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια δικαιωµάτων του ∆ήµου µας λόγω παρέλευσης προθεσµιών 
παρακαλείται η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών να προβεί άµεσα σε διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών σε δικηγόρο 
προκειµένου να ασκήσει την αγωγή περί διόρθωσης αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών. 
           Ακολούθως παρακαλώ να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µας για τις περαιτέρω ενέργειες µας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη 
διόρθωση σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων µε ΚΑΕΚ 250170107006 και 250170107008 εντός ορίων 
οικισµού ∆αυγάτων αι β) τον ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Αποστολάτου Γερασιµούλας , για την άσκηση της εν λόγω 
αγωγής . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
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 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 12451/3-05-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη διόρθωση σφαλµάτων στο 
Εθνικό Κτηµατολόγιο  που αφορούν τα γεωµετρικά  στοιχεία των γεωτεµαχίων µε ΚΑΕΚ 250170107006 και 250170107008 
εντός ορίων οικισµού ∆αυγάτων. 

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ.  Αποστολάτου Γερασιµούλας για την άσκηση της εν λόγω αγωγής και την 
παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   147 / 2019                                                                      Α∆Α: ΩΛ4ΛΩΕ5-51Λ 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  4ο    θέµα   
 της ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου και έγκριση άσκησης  αγωγής.» θέτει  
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  12453/3-05-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
            
  Με το µε αριθ. πρωτ. 11777/2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά 
τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την περιοχή των ∆αυγάτων  προέκυψε ότι δεν έχει 
καταχωρηθεί στα κτηµατολογικά διαγράµµατα εδαφική λωρίδα γης που να αντιστοιχεί σε παραχωρηµένη έκταση για τη 
διαπλάτυνση υφιστάµενης δηµοτικής οδού εντός εγκεκριµένου σχεδίου ∆αυγάτων και εσφαλµένα εµφαίνεται  ως µέρος του 
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170104007. Επίσης όµορη εδαφική λωρίδα γης που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση εµφαίνεται 
εσφαλµένα µε ΚΑΕΚ γεωτεµαχίου αντί µε ΚΑΕΚ ειδικής έκτασης.  
            Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει να ασκήσει αγωγή διόρθωσης σφαλµάτων που 
αφορούν γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170104007 εντός ορίων οικισµού ∆αυγάτων ∆.Ε. Αργοστολίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
            Επισηµαίνεται ότι η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου στα πλαίσια 
της διόρθωσης  
των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών και της συµµετοχής της σε οµάδα έργου για την κατάρτιση του Κτηµατολογίου-
Περιουσιολογίου του ∆ήµου είναι ήδη επιφορτισµένη µε την άσκηση άλλων αγωγών διόρθωσης κτηµατολογίου και την 
υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων στο Κτηµατολόγιο. Επιπλέον υπάρχει πλήθος δικαστικών υποθέσεων 
προς εκδίκαση καθώς και ζητήµατα καθηµερινότητας του ∆ήµου που χρήζουν νοµικής υποστήριξης.  Τέλος η Νοµική 
Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κατανοµής των δικαστικών υποθέσεων και λοιπών νοµικών εκκρεµοτήτων που θα 
πρέπει να παραδοθούν στους συνιστώµενους  νέους ∆ήµους ενώ παράλληλα συµµετέχει στην Επιτροπή Κατανοµής 
Περιουσίας του καταργούµενου ∆ήµου.  
           Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρέπει να υλοποιηθούν εντός αποκλειστικών προθεσµιών. 
           Ως εκ τούτου προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια δικαιωµάτων του ∆ήµου µας λόγω παρέλευσης προθεσµιών 
παρακαλείται η  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών να προβεί άµεσα σε διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών σε δικηγόρο 
προκειµένου να ασκήσει την αγωγή περί διόρθωσης αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών. 
           Ακολούθως παρακαλώ να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µας για τις περαιτέρω ενέργειες µας.     
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την  
διόρθωση σφαλµάτων που αφορούν γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170104007 εντός ορίων οικισµού 
∆αυγάτων ∆. Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και β) τον ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Θεοδωρακάτου 
Γερασιµούλας, για την άσκηση της εν λόγω αγωγής . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 12453/3-05-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη διόρθωση σφαλµάτων στο 
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Εθνικό Κτηµατολόγιο που αφορούν γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250170104007 εντός ορίων οικισµού 
∆αυγάτων ∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Θεοδωρακάτου Γερασιµούλα , για την άσκηση της εν λόγω αγωγής και την 
παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   148 / 2019                                                                   Α∆Α: Ψ1Ζ5ΩΕ5-Ο9Α 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης επί της από 18-04-2019 αίτησης.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη το  5ο    θέµα   
 της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης επί της από 18-04-2019 αίτησης. » θέτει  
υπόψη των Μελών της Επιτροπής  : α) την µε αριθµ. πρωτ. 11826/24-04-2019 αίτηση του κ. Σπυρανδρέα Κολώνια του 

∆ιονυσίου  και β) την µε αρίθµ. πρωτ.  12584/6-05-2019 εισήγηση της  Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου τα οποία κατά σειρά έχουν  ως εξής:  
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                      Αργοστόλι     06-05-2019 
                      Αριθ.Πρωτ.    12584 
 
                       

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     
      ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
      NOΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
      Ταχ. ∆/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 
            28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
      Πληροφορίες:  Νοµική Υπηρεσία 
      Τηλέφωνο:     2671022933 
      Fax:                  2671020150 

ΠΡΟΣ:    1. ∆/νση  Οικονοµικών  
                   Υπηρεσιών 
                2. Οικονοµική Επιτροπή 
                                           

 
 
 

 

       ΘΕΜΑ:  Η από 18-4-2019 αίτηση του κ. Σπυρανδρέα Κολώνια.  
 
Με την ως άνω αίτηση του ο κ. Σπυρανδρέας Κολώνιας ζητά να του καταβληθεί στα πλαίσια φιλικού εξώδικου συµβιβασµού 
το ποσό των 2.470 ευρώ ως αποζηµίωση για τις ζηµιές που έχει υποστεί η οικία του στον οικισµό Κάστρο Αγίου Γεωργίου 
από την ύπαρξη πεύκου επί του πεζοδροµίου και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ριζώσεων αυτού.  
           Το Σεπτέµβριο του 2016  στο επίδικο σηµείο διενήργησε αυτοψία το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου οπότε και 
διαπιστώθηκε ρωγµή στην πέτρινη µάντρα πλησίον της κεντρικής εισόδου του ακινήτου και αποκόλληση του σιδερένιου 
πορτονιού. Επίσης διαπίστωσε ρωγµή στο πλατύσκαλο του κεντρικού κλιµακοστασίου της ιδιοκτησίας καθώς και ρωγµές στο 
δάπεδο του χώρου στάθµευσης, το οποίο έχει ανασηκωθεί από τις ρίζες του πεύκου. Οι εν λόγω βλάβες καθόλη τη διάρκεια 
της ύπαρξης του δέντρου διευρύνονταν και µεγιστοποιούνταν. Οι αρµόδιοι δε υπάλληλοι είχαν διατυπώσει την άποψη ότι ήταν 
αναγκαία η κοπή του δέντρου.   Ως   εκ τούτου   η ∆/νση Περιβάλλοντος   και  Πρασίνου έχει ήδη  
πιστοποιήσει ότι οι εν λόγω ζηµιές οφείλονται πράγµατι στην ύπαρξη του δέντρου.   
 
           Ο αιτών  κατέθεσε κατά  του  ∆ήµου  την  από 27-10-2015 αγωγή του,  
µε την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 6.800 ευρώ για την παραπάνω ζηµιά. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις 
27-11-2017 και το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου για τυπικούς λόγους απέρριψε αυτήν λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας. 
Επισηµαίνεται ότι ο αιτών µπορεί να επαναφέρει την αγωγή του ενώπιον των αρµοδίων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων. Προς 
αντίκρουση των αιτούµενων ποσών της αγωγής η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη σε εκτίµηση του ύψους των ζηµιών και 
αποφάνθηκε ότι το προεκτιµώµενο κόστος για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκάλεσε το πεύκο στην ιδιοκτησία του 
αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 2.470 ευρώ.  
          Με την υπό κρίση αίτηση του ο κ. Κολώνιας δηλώνει ότι προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων αποδέχεται την 
καταβολή του ποσού  αυτού των 2.470 ευρώ αντί του αρχικώς αιτούµενου των 6.800 ευρώ και παραιτείται, σε περίπτωση που 
η αίτηση του γίνει δεκτή, από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του. Με τον τρόπο άλλωστε αυτό απαλλάσσεται και ο ∆ήµος από 
την καταβολή τόκων υπερηµερίας που θα συνόδευαν τη δικαστική απόφαση και µε αµφίβολο πάντα το αποτέλεσµα αυτής ως 
προς το τελικώς επιδικασθέν ποσό.   
          Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ΄ η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει µεταξύ άλλων για τον εξώδικο 
συµβιβασµό. Με αυτόν οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µε αµοιβαία υποχώρηση την έριδα ή την αβεβαιότητα για κάποια έννοµη 
σχέση. Για το συµβιβασµό πρέπει να υπάρχει έριδα χωρίς όµως να απαιτείται να έχει γίνει και έναρξη της δίκης.  
           Κατόπιν των ως άνω αναφερθέντων έχω την άποψη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αποδοχής πρότασης 
εξώδικου συµβιβασµού του κ. Σπυρανδρέα Κολώνια.    
 
            
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της πρότασης εξώδικου συµβιβασµού του κ. Σπυρανδρέα Κολώνια  εφόσον 
δηλώνει ότι προς  αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων αιτείται  την καταβολή του ποσού των 2.470,00  Ευρώ αντί του 
αρχικώς αιτούµενου των 6.800,00  Ευρώ και παραιτείται, σε περίπτωση που η αίτηση του γίνει δεκτή, από οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση του. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
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την µε αριθµ. πρωτ. 12584/6-05-2019 αίτηση του κ. Κολώνια 
το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί εκτίµησης των ζηµιών. 
την µε αρίθ. πρωτ. 12584/6-05-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Αποδέχεται την πρόταση  εξώδικου συµβιβασµού του κ. Σπυρανδρέα Κολώνια  εφόσον καταρχάς  δηλώνει ότι προς  
αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων αιτείται  την καταβολή του ποσού των 2.470,00  Ευρώ αντί του αρχικώς 
αιτούµενου των 6.800,00  Ευρώ και παραιτείται, σε περίπτωση που η αίτηση του γίνει δεκτή, από οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση του και  αφετέρου σύµφωνα µε την  γνωµοδότηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις 
αποδοχής της εν λόγω πρότασης. 
2. Την καταβολή του ποσού των 2.470,00  Ευρώ στον κ. Σπυρανδρέα Κολώνια  του ∆ιονυσίου ως αποζηµίωση για τις ζηµιές 
που έχει υποστεί η οικία του στον οικισµό Κάστρο Αγίου Γεωργίου από την ύπαρξη πεύκου επί του πεζοδροµίου και την 
ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ριζώσεων αυτού . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  149   / 2019                                                                        Α∆Α: 6Ξ7ΜΩΕ5-99Ν 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τεσσάρων (4) 
αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη  το  
6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 
πρωτ. 11440/19-04-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου 
η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
      
         Με την µε αριθµό 145/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση 
τεσσάρων αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να 
αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης των τεσσάρων περιγραφόµενων στην ως άνω απόφαση 
κοινοχρήστων χώρων, όπως παρακάτω: 
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Αρ. πρωτ. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, 
5. Την µε αριθ. 145/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
6. Την µε αριθ. 395/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
7. Τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  
8. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση τεσσάρων (4) αδιάθετων 
κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου και ειδικότερα:  
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)}, 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)}, 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)}, 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 60,88 τ.µ. 
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Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 
……. 2019, ηµέρα………… . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 10:00 π.µ. ενώ η υποβολή των 
προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:15 π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον ακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το ονοµατεπώνυµο 
του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

Άρθρο 1 
 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι τη λήξη του 
ηµερολογιακού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της 
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 

 
Άρθρο 2 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και 
ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης. 

 
Άρθρο 3 

 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται α) για το χώρο µε στοιχείο Ε11 1.255,6 ευρώ, β)  για το χώρο µε στοιχείο Ε26 
1.327,2 ευρώ, γ) για το χώρο µε στοιχείο Ε43 3.782,4 ευρώ και δ) για το χώρο µε στοιχείο Ε56 2.435,2 ευρώ (40 ευρώ/τ.µ. 
σύµφωνα µε την µε αριθ. 395/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από 
την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη 
τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου 
πρώτης προσφοράς ήτοι α) 125,56 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε11, β) 132,72 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε26, γ) 378,24 
ευρώ για το υπό στοιχείο Ε43 και δ) 243,52 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε56. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η 
παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση 
του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι 
ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Άδεια λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή 
γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατηγορίας µαζικής εστίασης, ε) Απόδειξη 
ταµειακής µηχανής που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης, στ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι i) ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και ii) ότι έλαβε γνώση και 
αποδέχεται τους όρους του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν 
επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους και απόφαση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου για συµµετοχή στο διαγωνισµό 
καθώς και το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο για να καταθέσει τα δικαιολογητικά, να υποβάλει οικονοµικές προσφορές 
και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.  

 
Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο 
ίδιος ως µισθωτής. 

 
Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη 
γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή να 
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προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν 
ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την έγκριση του πρακτικού 
κατακύρωσης της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η 
εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας υπό του 
αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί 
από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της 
δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του ενώ ως 
ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του 
δηµοτικού συµβουλίου. 

 
Άρθρο 7 

Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης. 
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό 

εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
Το µίσθωµα θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού. Η καταβολή θα γίνει στο Ταµείο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα 
παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε 
τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της 
εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου και την 
τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η 
καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

 
Άρθρο 9 

 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε 
αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται 
σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται 
επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας 
και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα 
γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν δουλείας επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην 
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.  

 
Άρθρο 10 

 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της 
οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση 
της µίσθωσης.   
 

Άρθρο 11 
 Ό,τι δεν αναφέρεται ή δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Κανονισµό 
Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια µε Α∆Α: Ψ7ΑΛΩΕ5-ΣΤΨ, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 12 
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Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης τυχόν τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
Άρθρο 13 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση 
απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
αποζηµίωση. Επίσης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την αυθαίρετη χρήση 
κοινοχρήστων χώρων.  

 
Άρθρο 14 

 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων ορίζεται  ως κατωτέρω:   
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 1.255,6 ευρώ) 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στον οποίον έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 1.327,2 ευρώ) 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 3.782,4 ευρώ) 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 60,88 τ.µ. (τιµή 
εκκίνησης: 2.435,2 ευρώ). 

 
Άρθρο 15 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 

 
Άρθρο 16 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 19-04-2019 

                                                                                                               Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου.»και ηµεροµηνία διενέργειας  του 
διαγωνισµού προτείνει  να οριστεί η    7-06-2019 . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση . 
          Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος 
Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την  145 /2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την δηµοπράτηση των χώρων. 
4) την 395/2018 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού κατώτατου ορίου προσφοράς 
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 11440/19-04-2019   εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου.και ειδικότερα: 
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)}, 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)}, 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)}, 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 60,88 τ.µ. 
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2.  Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι τη λήξη του 
ηµερολογιακού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της 
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
 

3.  Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται α) για το χώρο µε στοιχείο Ε11 1.255,6 ευρώ, β)  για το χώρο µε στοιχείο Ε26 
1.327,2 ευρώ, γ) για το χώρο µε στοιχείο Ε43 3.782,4 ευρώ και δ) για το χώρο µε στοιχείο Ε56 2.435,2 ευρώ (40 ευρώ/τ.µ. 
σύµφωνα µε την µε αριθ. 395/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από 
την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη 
τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
 

4. Η σειρά έκθεσης  των θέσεων ορίζεται  ως κατωτέρω:   
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 1.255,6 ευρώ) 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στον οποίον έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 1.327,2 ευρώ) 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 3.782,4 ευρώ) 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 60,88 τ.µ. (τιµή 
εκκίνησης: 2.435,2 ευρώ). 
 
5. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου 
στις 7 -06- 2019 από την αρµόδια Επιτροπή . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 10:00 π.µ. ενώ η 
υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:15 π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 
 
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως 
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     150 / 2019                                                            Α∆Α: ΩΑ67ΩΕ5-5∆Α 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης )του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη   το 7ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης 
«Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς » θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 13006/8-05-2019  
Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
 
                           Αργοστόλι:  08.05.2019    
                           Αριθ.Πρωτ.:  13006 

 

             
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: 18/2019  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 



 

Σελίδα  από 58 

 

626 

626 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 08.05.2019, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 µ.µ. , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 
12998/08-05-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 224/8195/22
διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος  

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος  

3. Αναπληρωµατικό  Μέλος Ελευθεράτου Αικατερίνη  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 224/8195/22-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 131/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 10056/09-04
Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερθείσας διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 224/8195/22-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»,    

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 8η Μαίου 2019 και ώρα 14:00 µ.µ. σύµφωνα και µε την αριθ.πρωτ.: 12998/08
2019  ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία  της οποίας  η προσφορά είχε λάβει αριθµό πρωτ. 9874/08-02-2019 ,ήτοι την εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του υποφάκελου(αριθ.πρωτ.: 12995/08-05-2019)     «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης»   της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 224/8195/22-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 

προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς», 
β)την υπ. αριθµ. 131/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 10056/09

1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 12998/08-05-2019  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη της επιτροπής, 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:12995/08-05-2019) της προσφοράς µε αριθ.πρωτ. 9874/08
02-2019, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή 
σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι 
σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

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

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

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς  µε αριθ. πρωτ. 12995/08-05-2019, 
β)την αριθ. 224/8195/22-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», 
γ)την αριθ.  8/2019 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, 
δ) την αριθ. 38215/22-03-2019 Περίληψη διακήρυξης, 
ε)την αριθ. 88/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», 
στ)την αριθ. 131/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία  αφενός ενεκρίθη στο σύνολό του  το υπ. αριθµ. 

10056/09-04-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»  και 
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αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 

ζ)το γεγονός ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθµ. 8/2019  Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς 
και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (διενέργεια διαγωνισµών  για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών των ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΠΥΛΑΡΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΠΑΛΛΙΚΗΣ,ΕΡΙΣΟΥ και ∆ηµ. Σχολείου ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ)όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 

η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης της εταιρείας µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο  11 της αριθ. 224/8195/22-03-2019  διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»  κατακύρωσης την εταιρεία 
µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

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)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

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

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης 

αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» προϋπολογισµού  50.019,12 ευρώ (Πενήντα χιλιάδες 
δεκαεννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

β)Να ανακηρύξει οριστικό  ανάδοχο την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 
   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  
και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  67 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  88/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΑΖΥΩΕ5-46Β         
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   10056 /9-04-2019  1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 131/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
5) Το µε αρίθ. πρωτ.   13006 /8-05-2019  2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 131/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 65ΣΡΩΕ5-ΑΧ5        
6) το µε αριθ. πρωτ.13006/8-05-2019 2ο Πρακτικό   
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 13006 /8-05-2019   2ο  Πρακτικό (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την  Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς    προϋπολογισµού    50.019,12 ευρώ (Πενήντα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ 
και δώδεκα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

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

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

4. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
5. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 



 

Σελίδα  από 58 

 

628 

628 

 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   151 / 2019                                                                       Α∆Α: ΩΛΗΚΩΕ5-1ΞΘ 

ΘΕΜΑ : ‘Έγκριση Πρακτικού   του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή 

αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

                                                                                                                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  8 ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : Έγκριση Πρακτικού  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή αναδόχου 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ.»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   το µε αριθµ. πρωτ. 13090/9-05-2019  Πρακτικό του εν λόγω  
∆ιαγωνισµού  οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής :  
 
 
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚ/ΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο:26713– 60155/-153 
FAX:26710 - 22572 

 
 
                                  Αργοστόλι:  09.05.2019    
                                 Αριθ.Πρωτ.:  13090 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών Προµηθειών για το έτος 
2019(Ν.4412/2016),Αρ.Απόφ.:18/2019 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
«Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 09.05.2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της αριθµ. 12050/30-04-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 71910 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 207/7931/20-03-2019 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 207/7931/20-03-2019 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 66/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 
10/2019 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 
παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 

207/7931/20-03-2019 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο 
εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 71910.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 9η ∆εκεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου 2.5.1 της αριθ. 207/7931/20-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν 
λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:49:55(αποσφράγιση του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τεχνική Προσφορά» & του Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά») 

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 71910 και διαπίστωσε 
ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  δεν έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό 
καµία  προσφορά:   

α/α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 
1    

 
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 , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α) δεν έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  και µε α/α συστήµατος 71910, καµία προσφορά(επισυνάπτεται στην παρούσα, συνηµµένο το ιστορικό 
προσφορών του διαγωνισµού µε α/α:71910-εκτύπωση ΕΣΗ∆ΗΣ), 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
α)Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 
β)Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα Νοµικά του 
Πρόσωπα, για το χρονικό διάστηµα ενός(1) έτους  από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων, επειδή ο 
διαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 207/7931/20-03-2019  διακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ 
απέβη άγονος, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 

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)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                                                                      
 

Συνηµµένο: α) ιστορικό προσφορών(εκτύπωση ΕΣΗ∆ΗΣ)διαγωνισµού µε α/α:71910 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν ως έχει  το  παραπάνω Πρακτικό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπολογισµού 

518.472,98 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% ,  να κηρύξουν ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω διαγωνισµό  και την προσφυγή στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας.  

Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος 
Νικόλαος   

 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  66 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  93/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων Α∆Α: 7Ν15ΩΕ5-Ι6Τ   
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4) το   µε αριθµ. πρωτ.13090/9-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε   αριθµ. πρωτ.13090/9-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του   ∆ιεθνούς 
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπολογισµού 518.472,98  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

2.Ανακηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον ∆ιαγωνισµό   για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

3)Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα Νοµικά του 
Πρόσωπα, για το χρονικό διάστηµα ενός(1) έτους  από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων, επειδή ο 
διαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 207/7931/20-03-2019  διακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ 
απέβη άγονος, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   152/ 2019 Α∆Α: 6∆ΖΚΩΕ5-01Τ           

ΘΕΜΑ : ¨Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής   του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 2019 

                                                                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  25  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : ‘Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής   του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου για  την  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆  2019» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   το µε αριθµ. πρωτ. 11737/23-04-2019 εν 
λόγω Πρακτικό το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 
 
                           Αργοστόλι:  23.04.2019    
                           Αριθ.Πρωτ.:  11737 

 

             
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: 18/2019  

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∆∆ 2019» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 23.04.2018, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 11560/22

04-2019 ,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. 71799 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆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∆∆ 2019» 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. Αναπληρωµατικό  Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 208/7932/20-03-2019  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∆∆ 2019»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
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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 αριθµό71799.  Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 18/04/2019 και ώρα 23:59:00, και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 
2304/2019 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 71799 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 Υποβολής  
προσφοράς 

 
Ωρα Υποβολής 
Προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

18/04/2019 14:59:48 134744 

2 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 17/04/2019 19:23:09 132868 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 18/04/2019 19:01:04 134816 

 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 10:00:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 

10:01:31 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1, αριθ. 208/7932/20

2019 διακήρυξης), την 23/04/2019 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, ήτοι  του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:134816(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» ( Οµάδα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) της αριθ. 
208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ,του ∆.Γ.Α.,της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:134744(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» (Οµάδα 1 και Οµάδα  10 και Οµάδα 11), της αριθ
208/7932/20-03-2019 διακήρυξης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων, ήτοι του ∆.Γ.Α. και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:132868(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∆∆ 2019» ( Οµάδα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) της αριθ. 
208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ,του ∆.Γ.Α.,της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου 

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

προσφοράς 
Ώρα Υποβολής 
Προσφοράς 
 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

18/04/2019 14:59:48 134744 

 
2 

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 17/04/2019 19:23:09 132868 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 18/04/2019 19:01:04 134816 

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. 208/7932/20-03-2019  ∆ιακήρυξη, ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:

1)αριθ. 8407081570 εγγυητική επιστολή συµµετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΙΠΕ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 840 ποσού 1041,22€, 2) Τα λοιπά οριζόµενα στα 
άρθρα  2.4.3.1. & 2.4.3.2. της  αριθ. 208/7932/20-03-2019 διακήρυξης, 3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος, 

ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 
208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 699/2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.404,97€, ),2) Τα λοιπά οριζόµενα στα άρθρα 2.4.3.1. & 2.4.3.2. της  αριθ. 208/7932/20
2019 διακήρυξης, 3) 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. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 692/2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.404,97€, 2) Τα λοιπά οριζόµενα στα άρθρα 2.4.3.1. & 2.4.3.2. της  αριθ. 208/7932/20
διακήρυξης, 3) 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.11529/22
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης, 

η) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε (µε τον αριθ.11211/18-04-2019 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 
της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης, 
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 θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» κατέθεσε (µε τον αριθ.11558/22-04-2019 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 
2.4.2.5 της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως ,σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης(άρθρο 
3.1.1)και   τους όρους της αριθ. 09/2019 Μελέτης ότι ο υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(α/α προσφοράς 134744)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»(α/α προσφοράς: 132868) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α 
προσφοράς:134816) ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆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∆∆ 2019»,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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(α/α προσφοράς 134744)  & του οικονοµικού φορέα 
επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»(α/α προσφοράς: 132868) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α 
προσφοράς:134816) , 

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 132868 & 134744 & 134816  

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 , στις 10:45:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:55:16 π.µ. 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι«Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 208/7932/20-03-2019 ∆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∆∆ 
2019», 

β) την υπ. αριθµ. 11563/22-03-2019 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 134744 της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ αφενός αφορούσε τις Οµάδες 1,10 &11, ήτοι τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς& τις ανάγκες του ∆.Γ.Α. & τις ανάγκες του  ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου,αντιστοίχως, και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 12.207,00€( άνευ Φ.Π.Α.) για την Οµάδα 1 µε ποσοστό έκπτωσης24,62%(24,6155)  και στο ποσό των  
26.099,20€(άνευ ΦΠΑ)  για την Οµάδα 10 µε ποσοστό έκπτωσης 25,66%(25,6649) και στο ποσό των 665,98(άνευ Φ.Π.Α.) για την Οµάδα 11 µε ποσοστό έκπτωσης 
12,14%(12,1375).   

2ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 132868, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» αφενός αφορούσε τις Οµάδες 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης)ήτοι τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ,του 
∆.Γ.Α.,της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και αφετέρου ανήλθε: 

α) στο ποσό των 13.888,30€(άνευ ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς(ΟΜΑ∆Α 1). Το δε ποσοστό έκπτωσης ανήλθε σε 14,23%(14,2326%) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και 
β)στο ποσό των 2264,88€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 2) µε ποσοστό έκπτωσης 34,33%(34,3280) & 
γ)    στο ποσό των 1910,94€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α3) µε ποσοστό έκπτωσης 40,07%(40,0658) & 
δ)  στο ποσό των 649,40€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 4) µε ποσοστό έκπτωσης 38,92%(38,9231)  & 

ε)στο ποσό των 1.644,33€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 5) µε ποσοστό έκπτωσης 37,16%(37,1630)&     στ)στο ποσό των 1.342,03€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 
6) µε ποσοστό έκπτωσης 37,13%(37,1330)&  
ζ)στο ποσό των 838,31€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 7) µε ποσοστό έκπτωσης 37,60%(37,6002)& 
η)στο ποσό των 558,86€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 8) µε ποσοστό έκπτωσης 34,70%(34,7049)& 
θ) στο ποσό των 576,71€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 9) µε ποσοστό έκπτωσης 27,94%(27,9427)&     

ι)στο ποσό των 22.307,90(άνευ ΦΠΑ)για το ∆ΓΑ(ΟΜΑ∆Α 10)µε ποσοστό έκπτωσης, 36,46%(36,4631%) & 
ια) στο ποσό των 613,85€(άνευ ΦΠΑ)για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(ΟΜΑ∆Α 11)  µε  ποσοστό έκπτωσης, 19,02%(19,0150). 
ιβ)στο ποσό των 2.440,65(άνευ Φ.Π.Α.) για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(ΟΜΑ∆Α 12) µε  ποσοστό έκπτωσης, 22,41%(22,4057). 
3ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 134816 της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»  αφενός αφορούσε τις Οµάδες 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  της αριθ. 208/7932/20-03-2019 ∆ιακήρυξης)ήτοι τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ,του 
∆.Γ.Α.,της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και αφετέρου ανήλθε: 

α) στο ποσό των 16.119,01€(άνευ ΦΠΑ) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς(ΟΜΑ∆Α 1). Το δε ποσοστό έκπτωσης ανήλθε σε 0,46%(0,4569) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και 
β)στο ποσό των 3437,472€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 2) µε ποσοστό έκπτωσης 0,33%(0,3278) & 
γ)    στο ποσό των 3161,66€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α3) µε ποσοστό έκπτωσης 0,84%(0,8386) & 
δ)  στο ποσό των 1044,271€(άνευ ΦΠΑ)για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 4)µε ποσοστό έκπτωσης 1,78%(1,7849)  & 

ε)στο ποσό των 2588,208€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 5) µε ποσοστό έκπτωσης 1,09%(1,0933)&     στ)στο ποσό των 1717,99€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 6) 
µε ποσοστό έκπτωσης 0,42%(0,4179)&  
ζ)στο ποσό των 1329,832€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 7) µε ποσοστό έκπτωσης 1,01%(1,0136)& 
η)στο ποσό των 852,663€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 8) µε ποσοστό έκπτωσης 0,38%(0,3781)& 
θ) στο ποσό των 798,556€(άνευ ΦΠΑ) για τον ΟΚΑΠ(ΟΜΑ∆Α 9) µε ποσοστό έκπτωσης 0,22%(0,2241)&     

ι)στο ποσό των 35070,00(άνευ ΦΠΑ)για το ∆ΓΑ(ΟΜΑ∆Α 10)µε ποσοστό έκπτωσης, 0,11%(0,1144%) & 
ια) στο ποσό των 754,20€(άνευ ΦΠΑ)για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(ΟΜΑ∆Α 11)  µε  ποσοστό έκπτωσης, 0,50%(0,4986). 
ιβ)στο ποσό των 3127,208(άνευ Φ.Π.Α.) για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(ΟΜΑ∆Α 12) µε  ποσοστό έκπτωσης, 0,58%(0,5783). 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 
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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∆∆ 2019» 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∆∆ 2019» 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 132868 & 134744 & 134816 ,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∆∆ 2019» και  συγκεκριµένα για 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 24,62%(24,6155%)
συνολική προσφορά 12.207,00,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και 15.136,68€(µε ΦΠΑ)) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς, έναντι ποσοστού έκπτωσης: 
α) 14,23%(14,2326%) ήτοι 13.888,30€(άνευ ΦΠΑ) & 17.219,012€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», &  
β) 0,46%(0,4569%),ήτοι 16.119,01(άνευ ΦΠΑ) &  19.987,572€(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 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  τη µεγαλύτερη έκπτωση έναντι της έκπτωσης της εταιρείας µε την  επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»  
προϋπολογισµού της Μελέτης, και αναλυτικά ως εξής  :  
α) για την ΟΜΑ∆Α 2 ,έκπτωση 34,33%(34,3280) έναντι  έκπτωσης  0,33%(0,3278)  & 
β) για την ΟΜΑ∆Α 3, έκπτωση34,33%(34,3280) έναντι  έκπτωσης 0,84%(0,8386)   & 
γ) για την ΟΜΑ∆Α 4, έκπτωση 38,92%(38,9231) έναντι  έκπτωσης 1,78%(1,7849)   & 
δ) για την ΟΜΑ∆Α 5, έκπτωση 37,16%(37,1630) έναντι  έκπτωσης 1,09%(1,0933)& 
ε) για την ΟΜΑ∆Α 6 , έκπτωση 37,13%(37,1330) έναντι  έκπτωσης 0,42%(0,4179)& 
στ)για την ΟΜΑ∆Α 7, έκπτωση 37,60%(37,6002) ) έναντι  έκπτωσης 1,01%(1,0136)& 
ζ) για την ΟΜΑ∆Α 8, έκπτωση 34,70%(34,7049) έναντι  έκπτωσης  0,38%(0,3781)& 
η) για την ΟΜΑ∆Α 9, έκπτωση 27,94%(27,9427) ) έναντι  έκπτωσης 0,22%(0,2241) 
 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 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 36,46%(36,4631%) ήτοι: συνολική προσφορά 22.307,90
ΦΠΑ) και 27661,79€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 25,66%(25,6649) και συνολικής προσφοράς 26.099,20€ (άνευ ΦΠΑ) & 32.363,01€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   & ποσοστού έκπτωσης 0,11%(0,1144%) και συνολικής προσφοράς 
35.070,00€(άνευ ΦΠΑ) & 43.486,80€(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 «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 19,02%(19,0150)), ήτοι: συνολική προσφορά 
613,85€(άνευ ΦΠΑ)  & 761,17€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 12,14%(12,1375) και συνολικής προσφοράς 665,98€ (άνευ ΦΠΑ) & 825,82€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   & ποσοστού έκπτωσης 0,501%(0,4986%) και συνολικής προσφοράς 
754,20€(άνευ ΦΠΑ) & 935,208€(µε ΦΠΑ) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

5) 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  Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(Οµάδα 12) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 22,41%(22,4057), ήτοι: συνολική προσφορά 2440,65€(άνευ ΦΠΑ)  & 
3026,40€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 0,58%(0,5783) και συνολικής προσφοράς 3127,208€ (άνευ ΦΠΑ) & 3877,738€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

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)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆ 2019» 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∆∆ 2019» και  συγκεκριµένα για 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 24,62%(24,6155%),  
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 «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  τη µεγαλύτερη έκπτωση . 
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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 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 36,46%(36,4631%)  
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 «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 19,02%(19,0150),  
5) 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  Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(Οµάδα 12) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 22,41%(22,4057) 

 
Οκ.  Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει  ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ γιατί δεν συµφωνεί µε τον τρόπο σύνταξης της µελέτης. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  68 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  95/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΨΜΠΕΩΕ5-9ΓΗ 
το   µε αρίθµ. πρωτ. 11737/23-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ.  11737/23-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆ 2019»προϋπολογισµού 87.108,45  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

                       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∆∆ 2019» και  συγκεκριµένα για 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 24,62%(24,6155%), ήτοι:  συνολική προσφορά 12.207,00,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και 15.136,68€(µε ΦΠΑ)) για το ∆ήµο Κεφαλονιάς, έναντι ποσοστού 
έκπτωσης: 
α) 14,23%(14,2326%) ήτοι 13.888,30€(άνευ ΦΠΑ) & 17.219,012€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», & β) 
0,46%(0,4569%),ήτοι 16.119,01(άνευ ΦΠΑ) &  19.987,572€(µε ΦΠΑ)} της εταιρείας µε την επωνυµία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ   
 3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
∆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 «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  τη µεγαλύτερη έκπτωση έναντι της έκπτωσης της εταιρείας µε την  επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»  επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, και αναλυτικά ως εξής  :  
α) για την ΟΜΑ∆Α 2 ,έκπτωση 34,33%(34,3280) έναντι  έκπτωσης  0,33%(0,3278)  & 
β) για την ΟΜΑ∆Α 3, έκπτωση34,33%(34,3280) έναντι  έκπτωσης 0,84%(0,8386)   & 
γ) για την ΟΜΑ∆Α 4, έκπτωση 38,92%(38,9231) έναντι  έκπτωσης 1,78%(1,7849)   & 
δ) για την ΟΜΑ∆Α 5, έκπτωση 37,16%(37,1630) έναντι  έκπτωσης 1,09%(1,0933)& 
ε) για την ΟΜΑ∆Α 6 , έκπτωση 37,13%(37,1330) έναντι  έκπτωσης 0,42%(0,4179)& 
στ)για την ΟΜΑ∆Α 7, έκπτωση 37,60%(37,6002) ) έναντι  έκπτωσης 1,01%(1,0136)& 
ζ) για την ΟΜΑ∆Α 8, έκπτωση 34,70%(34,7049) έναντι  έκπτωσης  0,38%(0,3781)& 
η) για την ΟΜΑ∆Α 9, έκπτωση 27,94%(27,9427) ) έναντι  έκπτωσης 0,22%(0,2241) 
 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  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10) την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 36,46%(36,4631%) ήτοι: 
προσφορά 22.307,90€(χωρίς ΦΠΑ) και 27661,79€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 25,66%(25,6649) και συνολικής προσφοράς 26.099,20€ (άνευ ΦΠΑ) 
& 32.363,01€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   & 
ποσοστού έκπτωσης 0,11%(0,1144%) και συνολικής προσφοράς 35.070,00€(άνευ ΦΠΑ) & 43.486,80€(µε ΦΠΑ) της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 
 5) 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 «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 19,02%(19,0150)), ήτοι: 
συνολική προσφορά 613,85€(άνευ ΦΠΑ)  & 761,17€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 12,14%(12,1375) και συνολικής προσφοράς 665,98€ (άνευ ΦΠΑ) 
& 825,82€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   & ποσοστού 
έκπτωσης 0,501%(0,4986%) και συνολικής προσφοράς 754,20€(άνευ ΦΠΑ) & 935,208€(µε ΦΠΑ) της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

6) 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  



 

Σελίδα  από 58 

 

635 

635 

Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.(Οµάδα 12) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε  την µεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 
22,41%(22,4057), ήτοι: συνολική προσφορά 2440,65€(άνευ ΦΠΑ)  & 3026,40€(µε ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 0,58%(0,5783) και συνολικής 
προσφοράς 3127,208€ (άνευ ΦΠΑ) & 3877,738€(µε ΦΠΑ)   της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

7) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλους τους ενδιαφερόµενους πλην των προσωρινών αναδόχων .  
8)  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.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης1. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά1 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών1 
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..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   153  / 2019                                                                   Α∆Α: 64ΝΖΩΕ5-Ω18     

ΘΕΜΑ : Εγκριση 1ου Πρακτικού  της Επιτροπής του  διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 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   2019 & 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  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  10  ο   θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : «Εγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής του  διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 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   2019 & 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» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 12043/26-04-2019 Πρακτικό 
του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:    
 
 

             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 ∆/νση Οικ/ών  Υπηρεσιών  

 
 
                           Αργοστόλι:  26.04.2019    
                           Αριθ.Πρωτ.:  12043 
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 ∆/νση Οικ/ών  Υπηρεσιών  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX:26710 - 22572 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1)Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2019(Ν 4412/2016). 
αποφ: 18/2019 

 «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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 26.04.2019, και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 11813/24
2019 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 71798 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
194/7565/18-03-2019 ∆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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 194/7565/18-03-2019 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 
και τον Οκτώβριο   2019 & 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 71798
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 23/04/2019 και ώρα 23:59:00, και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 26/04/2019 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 71798 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:   

Α/Α Προµηθευτής Ηµ. Υποβολής  
προσφοράς 

Ώρα Υποβολής 
Προσφοράς 

Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23/04/2019 18:40:22 135184 

2 ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ 23/04/2019 21:03:16 135330 
3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 23/04/2019 22:59:54 135325 

 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 10:01:00. 
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Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1, αριθ. 
194/7565/18-03-2019 διακήρυξης), την 26/04/2019 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(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ) µε α/α προσφοράς: 135325(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 20,21,2,23,24,30,31,32,33,34,35) και τις ανάγκες 
του ∆.Γ.Α.(οµάδες 10,13,14) και τις ανάγκες της ΚΕ∆ΗΚΕ(οµάδες 7,8,9,) της αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης. 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά (ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) µε α/α προσφοράς:135184(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. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης,  

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά(ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ) µε α/α προσφοράς:135330(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 ∆.Γ.Α.( Οµάδες10,12,13,14) της αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης

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

Α/Α Προµηθευτής Ηµ. Υποβολής  
προσφοράς 

Ώρα Υποβολής 
Προσφοράς 
 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23/04/2019 18:40:22 135184 

2 ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ 23/04/2019 21:03:16 135330 

3 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 23/04/2019 22:59:54 135184 

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. 194/7565/18-03-2019  ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ.705/23-04-2019  εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 3.570,29€,  
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)Σύσταση –ίδρυση Α.Ε.(υπηρεσία µιας στάσης),  
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 2015,2016 και  2017 και ισοζύγιο οικ. έτους 2018,  
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  21214/2018  Συµβάσεις µε ∆ήµο Κεφαλλονιάς,  
17)αριθ. 1800/05-04-2019 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς,  
18) 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, 

22) Πρακτικά ∆.Σ. εταιρείας 
23)Πρακτικό συνέλευσης εταίρων της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛ. ΛΙΓΝΟΥ Α.Ε.» 
24)Φ.Ε.Κ. καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. της εταιρείας 
25)Υ.∆. ότι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η επιχείρηση από διαγωνισµούς ∆ηµοσίου ή ΟΤΑ, δεν έχει καταδικασθεί ,δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα 
συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς το 
δηµόσιο τοµές,ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, 
26) Υ.∆. για τα υπό προµήθεια προϊόντα(τήρησης υγειονοµικών και κοινοτικών διατάξεων) 
27) )Υ.∆. ότι η προσφορά του ισχύει για 12 µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
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28) Υ.∆. ότι έλαβε γνώση των όρων της υπ. αριθµ. 194/2019 ∆ιακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ ήταν πλήρης σύµφωνα µε την

αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  
1)αριθ. 707/23-04-2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 2698,36€, 
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 φορολογικής ενηµερότητας,  
9)ανακοίνωση καταχώρησης και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ,  
10)βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων  από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου τόσο της ιδίας της επιχείρησης όσο και της µητρικής 
11)πρακτικό διοικητικού συµβουλίου,  
12)βεβαίωση έναρξης εργασιών ∆.Ο.Υ. 
13)τροποποίηση καταστατικού 
14)δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικ. ετών  2016 & 2017 
15)δήλωση ΦΠΑ οικ. έτους 2018, 
16) πιστοποιητικό  πρωτοδικείου (µη κήρυξης σε πτώχευση, µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, µη έκδοσης απόφασης σε αναγκαστική διαχείριση),
17) αριθ. 1838/19-04-2019 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς 
18)αντίγραφο ποινικού µητρώου  νοµίµου εκπροσώπου επιχείρησης, 
19)Συµβάσεις του οικονοµικού φορέα µε το ∆.Γ.Α. 
20)Υ.∆. παραχώρησης του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΚΕΒ 6440 από την µητρική εταιρεία 
21)άδεια ίδρυσης καταστήµατος 
22)Υ.∆. για τα υπό προµήθεια προϊόντα(τήρησης υγειονοµικών και κοινοτικών διατάξεων) 
23)Υ.∆. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η επιχείρηση από διαγωνισµούς ∆ηµοσίου ή ΟΤΑ, δεν έχει καταδικασθεί ,δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα 
συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς το 
δηµόσιο τοµές,ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, 
24)Υ.∆. ότι η προσφορά του ισχύει για 12 µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
25)Υ.∆. ότι έλαβε γνώση των όρων της υπ. αριθµ. 194/2019 ∆ιακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

στ) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» ήταν πλήρης 
σύµφωνα µε την αριθ. 194/7565/18-03-2019  ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  
1)αριθ. 691/12-04-2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 4567,18€,   
2) Συµπληρωµένο 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. 1825/12-04-2019  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.2460/2018 σύµβαση µε ΟΚΑΠ, 
10)βεβαίωση του ΟΚΑΠ για την καλή εκτέλεση της ως άνω αναφεροµένης συµβάσεως, 
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. 11999/25-04-2019) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης, 

η) η εταιρεία µε την επωνυµία ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ κατέθεσε (µε τον αριθ. 11962/25-04-2019 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 
2.4.2.5 της αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης, 
 θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» κατέθεσε (µε τον αριθ. 11890/24-04-2019 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο 
άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως ,σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 194/7565/18-03-
∆ιακήρυξης(άρθρο 3.1.1)και   τους όρους της αριθ. 8/2019 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 
135184)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς: 135330) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325) ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 194/7565/18-03-2019 ∆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)
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου,  ως και τον Οκτώβριο   2019 & 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 135184)  & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς: 135330) & του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α 
προσφοράς:135325) , 
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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 135184 & 135325 & 135330 

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,λόγω των ιδιαίτερα µεγάλων αρχείων δεδοµένων των ως άνω αναφερθέντων προσφορών και του χρόνου που απαιτούσε ο έλεγχος 
αυτών, η διαδικασία αποσφράγισης του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών, εκκίνησε , σύµφωνα µε το άρθρο  3.1.1 της ∆ιακήρυξης, 
στις 10:57:27 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:58:11 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 194/7565/18-03-2019 ∆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 
και τον Οκτώβριο   2019 & 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. 11814/24-04-2019 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 135184 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 54.197,220(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 7,22%(7,2173%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 55770,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 32.791,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 1,80%(1,7968%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 2.096,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 2,34%(2,3435%), 
Ε) ανήλθε στο ποσό των 11.124,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 2,46%(2,4552%) 
ΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 13.300,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 1,85%(1,8450%) 

2ον) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 135330, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ» αφενός αφορούσε τις ανάγκες του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου,(Οµάδες:10,12,13,14),  και αναλυτικά ως εξής: 
Α)ανήλθε στο ποσό των 53.668,54€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 10 και ποσοστό έκπτωσης 25,57%(25,5691%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 25.375,10€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 12 και ποσοστό έκπτωσης 12,30%(12,3012%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 15.609,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 13 και ποσοστό έκπτωσης 29,83%(29,8342%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 10.090,00€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 14 και ποσοστό έκπτωσης 13,26%(13,2602%) 

γ) η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 135325 της εταιρείας µε την επωνυµία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ  αφενός αφορούσε τις ανάγκες 
του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35) και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου  ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10, και τις ανάγκες 
του Νοµικού προσώπου ∆ΓΑ(Οµάδες 10,13,14)  και αναλυτικά ως εξής: 

Α) ανήλθε στο ποσό των 23.433,772€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 20 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,0,7472%) 
Β) ανήλθε στο ποσό των 10.656,832€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα21 και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7327%) 
Γ) ανήλθε στο ποσό των 4623,404€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 22 και ποσοστό έκπτωσης 0,79%(0,7872%) 
∆) ανήλθε στο ποσό των 2222,412€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 23 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7488%) 
Ε) ανήλθε στο ποσό των 3535,62€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 24 και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7362%) 
ΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 34869,711€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 30 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7469%) 
Ζ) ανήλθε στο ποσό των 14698,104€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 31 και ποσοστό έκπτωσης 0,82%(0,8230%) 
Η) ανήλθε στο ποσό των 6878,267€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 32 και ποσοστό έκπτωσης 0,12%(0,1170%) 
Θ) ανήλθε στο ποσό των 3573,309€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 33 και ποσοστό έκπτωσης 3,56%(3,5635%) 
Ι) ανήλθε στο ποσό των 4642,495€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 34 και ποσοστό έκπτωσης 0,88%(0,0,8797%) 
ΙΑ) ανήλθε στο ποσό των 10227,60€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 35 και ποσοστό έκπτωσης 1,25%(1,1,2513%) 
ΙΒ) ανήλθε στο ποσό των 1414,861€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 1,30%(1,2981%) 
ΙΓ) ανήλθε στο ποσό των 268,723€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8 και ποσοστό έκπτωσης 4,44%(4,4370%) 
Ι∆) ανήλθε στο ποσό των 131,71€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,99%(0,9899%) 
ΙΕ) ανήλθε στο ποσό των 68.589,592€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 10 και ποσοστό έκπτωσης 4,88%(4,8757%) 
ΙΣΤ) ανήλθε στο ποσό των 22.052,97€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 13 και ποσοστό έκπτωσης 0,87%(0,8659%) 
ΙZ) ανήλθε στο ποσό των 11.517,327€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 14 και ποσοστό έκπτωσης 0,99% 
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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 1
Ιουνίου,  ως και τον Οκτώβριο   2019 & 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, 
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δ)την αποδοχή ως παραδεκτών των οικονοµικών προσφορών µε α/α συστήµατος 135184 & 135325 & 135330 ,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 1
Ιουνίου,  ως και τον Οκτώβριο   2019 & 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 ∆ήµ
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 :  
-54.197,220(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 7,22%(7,2173%) &  
-55770,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%)& 
 -32.791,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 1,80%(1,7968%)& 
 -2.096,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 2,34%(2,3435%)&  
- ποσό των 11.124,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 2,46%(2,4552%)&  
- ποσό των 13.300,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 1,85%(1,8450%) 
 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 1
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  10,12,13,14)  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς:135330),  η οποία κατέθεσε χαµηλότερη 
οικονοµική  προσφορά έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325) για τις οµάδες 10,13,14
αναλυτικά ως εξής :  
- για την Οµάδα 10 ,ποσό 53.668,54(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 25,57%(25,5691%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 68589,592 (άνευ ΦΠΑ)
και ποσοστό έκπτωσης 4,88%(4,8757%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την οµάδα 12,ποσό 25.375,10(άνευ ΦΠΑ)και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%). Σηµειώνεται ότι από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ», δεν κατετέθη προσφορά για την Οµάδα 12. 
-για την Οµάδα 13 ,ποσό 15.609,00(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 29,83%(29,8342%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 22.052,97 (άνευ ΦΠΑ)
και ποσοστό έκπτωσης 0,87%(0,8659%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την Οµάδα 14 ,ποσό 10.090,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 13,26%(13,2602%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 11.517,327 (άνευ ΦΠΑ)
και ποσοστό έκπτωσης 0,99% της προσφοράς µε α/α  135325, 
 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 1
Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρο
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» και συγκεκριµένα για  τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 23.433,772(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 20  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,0,7472%)& 
-ποσό 10.656,832(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 21  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7327%)&  
-ποσό 4.623,404 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 22  και ποσοστό έκπτωσης 0,79%(0,7872%)&  
-ποσό 2.222,412 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 23 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7488%)&  
-ποσό 3.535,62(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα24  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7362%) &  
-ποσό 34.869,711(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 30  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7469%)&  
-ποσό 14.698,104(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 31  και ποσοστό έκπτωσης 0,82%(0,8230%)&  
-ποσό 6.878,267(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 32 και ποσοστό έκπτωσης 0,12%(0,1170%)&  
-ποσό 3.573,309(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 33  και ποσοστό έκπτωσης 3,56%(3,5635%)&  
-ποσό 4.642,495(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 34  και ποσοστό έκπτωσης 0,88%(0,8797%) &  
-ποσό 10.227,60(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 35  και ποσοστό έκπτωσης 1,25%(1,2513%) &  

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,) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής:
-ποσό 1.414,861 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 1,30%(1,2981%)& 
 -ποσό 268,723€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8  και ποσοστό έκπτωσης 4,44%(4,4370%)&  
-ποσό 267,228€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,99%(0,9900%)&  

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»και ειδικότερα  για τις ανάγκες του 
Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ(Οµάδες 15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α.(Οµάδα 11) και αναλυτικά για τις Οµάδες:

-ΟΜΑ∆Α 11(∆.Γ.Α. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ )& 
-ΟΜΑ∆Α 15 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 16[ΟΚΑΠ-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] & 
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-ΟΜΑ∆Α 17 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & 
-ΟΜΑ∆Α 18 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 19 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 25- (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
-ΟΜΑ∆Α 26- (ΟΚΑΠ  - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 27 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΣΑΜΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 28 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ &  
-ΟΜΑ∆Α 29(ΟΚΑΠ - 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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 (15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και (11,12) για τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου ∆.Γ.Α.  επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 194/7565/18-03-2019  ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του 
ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α συστήµατος :71798) απέβη άγονος, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις οµάδες  15,16,17,18,19,25,26,27,28,29 που αφορούσαν τις 
ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και για την οµάδα 11 που αφορούσε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α. 

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)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολό του το παραπανω  Πρακτικό  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   
2019 & 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 589.067,30 
και  
 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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 
:  
-54.197,220(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 7,22%(7,2173%) &  
-55770,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%)& 
 -32.791,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 1,80%(1,7968%)& 
 -2.096,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 2,34%(2,3435%)&  
- ποσό των 11.124,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 2,46%(2,4552%)&  
- ποσό των 13.300,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 1,85%(1,8450%) 
 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 ή  µέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  10,12,13,14)  την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς:135330),  η οποία κατέθεσε χαµηλότερη οικονοµική  προσφορά έναντι της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325) για τις οµάδες 10,13,14 και αναλυτικά ως εξής :  
- για την Οµάδα 10 ,ποσό 53.668,54(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 25,57%(25,5691%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
68589,592 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 4,88%(4,8757%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την οµάδα 12,ποσό 25.375,10(άνευ ΦΠΑ)και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%). Σηµειώνεται ότι από τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ», δεν κατετέθη προσφορά για την Οµάδα 12. 
-για την Οµάδα 13 ,ποσό 15.609,00(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 29,83%(29,8342%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
22.052,97 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,87%(0,8659%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την Οµάδα 14 ,ποσό 10.090,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 13,26%(13,2602%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
11.517,327 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,99% της προσφοράς µε α/α  135325, 
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 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 20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35
εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 23.433,772(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 20  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,0,7472%)& 
-ποσό 10.656,832(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 21  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7327%)&  
-ποσό 4.623,404 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 22  και ποσοστό έκπτωσης 0,79%(0,7872%)&  
-ποσό 2.222,412 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 23 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7488%)&  
-ποσό 3.535,62(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα24  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7362%) &  
-ποσό 34.869,711(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 30  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7469%)&  
-ποσό 14.698,104(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 31  και ποσοστό έκπτωσης 0,82%(0,8230%)&  
-ποσό 6.878,267(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 32 και ποσοστό έκπτωσης 0,12%(0,1170%)&  
-ποσό 3.573,309(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 33  και ποσοστό έκπτωσης 3,56%(3,5635%)&  
-ποσό 4.642,495(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 34  και ποσοστό έκπτωσης 0,88%(0,8797%) &  
-ποσό 10.227,60(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 35  και ποσοστό έκπτωσης 1,25%(1,2513%) &  

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,) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 1.414,861 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 1,30%(1,2981%)& 
 -ποσό 268,723€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8  και ποσοστό έκπτωσης 4,44%(4,4370%)&  
-ποσό 267,228€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,99%(0,9900%)&  

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»και ειδικότερα  για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ(Οµάδες 15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) και τις 
ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α.(Οµάδα 11) και αναλυτικά για τις Οµάδες:  

-ΟΜΑ∆Α 11(∆.Γ.Α. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ )& 
-ΟΜΑ∆Α 15 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 16[ΟΚΑΠ-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] & 
-ΟΜΑ∆Α 17 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & 
-ΟΜΑ∆Α 18 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 19 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 25- (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
-ΟΜΑ∆Α 26- (ΟΚΑΠ  - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 27 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΣΑΜΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 28 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ &  
-ΟΜΑ∆Α 29(ΟΚΑΠ - 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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 (15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) για τις 
ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και (11,12) για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α.  επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει 
της αριθ. 194/7565/18-03-2019  ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α συστήµατος :71798) απέβη άγονος, 
καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις οµάδες  15,16,17,18,19,25,26,27,28,29 που αφορούσαν τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου 
ΟΚΑΠ και για την οµάδα 11 που αφορούσε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν συµφωνει µε τον τρόπο που λειτουργει η ∆ηµοτική 
Αρχή τα εν λόγω κυλικεία.. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος . 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  69  /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αριθ . 198 & 199/2019   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
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4) την 96/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΨΗ4ΠΩΕ5-Τ1Ι 
5) το µε αρίθµ. πρωτ.  12043/26-04-2019 παραπάνω 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.                         
και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Εγκρίνει στο σύνολο΄του  το µε αρίθµ. πρωτ.  12043/26-04-2019 παραπάνω 1ο Πρακτικό     της Επιτροπής    του ∆ιεθνούς  
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 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   2019 & 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 589.067,30 €» 
 

  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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 
:  
-54.197,220(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 1  και ποσοστό έκπτωσης 7,22%(7,2173%) &  
-55770,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 2  και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%)& 
 -32.791,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 3  και ποσοστό έκπτωσης 1,80%(1,7968%)& 
 -2.096,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 4  και ποσοστό έκπτωσης 2,34%(2,3435%)&  
- ποσό των 11.124,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 5  και ποσοστό έκπτωσης 2,46%(2,4552%)&  
- ποσό των 13.300,00(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 6  και ποσοστό έκπτωσης 1,85%(1,8450%) 
 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 τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  10,12,13,14)  την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»(α/α προσφοράς:135330),  η οποία κατέθεσε χαµηλότερη οικονοµική  προσφορά έναντι της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325) για τις οµάδες 10,13,14 και αναλυτικά ως εξής :  
- για την Οµάδα 10 ,ποσό 53.668,54(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 25,57%(25,5691%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
68589,592 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 4,88%(4,8757%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την οµάδα 12,ποσό 25.375,10(άνευ ΦΠΑ)και ποσοστό έκπτωσης 6,44%(6,4418%). Σηµειώνεται ότι από τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ», δεν κατετέθη προσφορά για την Οµάδα 12. 
-για την Οµάδα 13 ,ποσό 15.609,00(άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 29,83%(29,8342%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
22.052,97 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,87%(0,8659%)της προσφοράς µε α/α  135325, 
-για την Οµάδα 14 ,ποσό 10.090,00 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 13,26%(13,2602%)της προσφοράς µε α/α 135330  έναντι ποσού 
11.517,327 (άνευ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 0,99% της προσφοράς µε α/α  135325, 
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 συγκεκριµένα για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ (Οµάδες 20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35) την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 23.433,772(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 20  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,0,7472%)& 
-ποσό 10.656,832(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 21  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7327%)&  
-ποσό 4.623,404 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 22  και ποσοστό έκπτωσης 0,79%(0,7872%)&  
-ποσό 2.222,412 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 23 και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7488%)&  
-ποσό 3.535,62(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα24  και ποσοστό έκπτωσης 0,73%(0,7362%) &  
-ποσό 34.869,711(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 30  και ποσοστό έκπτωσης 0,75%(0,7469%)&  
-ποσό 14.698,104(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 31  και ποσοστό έκπτωσης 0,82%(0,8230%)&  
-ποσό 6.878,267(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 32 και ποσοστό έκπτωσης 0,12%(0,1170%)&  
-ποσό 3.573,309(άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 33  και ποσοστό έκπτωσης 3,56%(3,5635%)&  
-ποσό 4.642,495(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 34  και ποσοστό έκπτωσης 0,88%(0,8797%) &  
-ποσό 10.227,60(άνευ ΦΠΑ)για την Οµάδα 35  και ποσοστό έκπτωσης 1,25%(1,2513%) &  
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5) 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,) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»(α/α προσφοράς:135325), και αναλυτικά ως εξής: 
-ποσό 1.414,861 (άνευ ΦΠΑ) για την Οµάδα 7 και ποσοστό έκπτωσης 1,30%(1,2981%)& 
 -ποσό 268,723€ (άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 8  και ποσοστό έκπτωσης 4,44%(4,4370%)&  
-ποσό 267,228€(άνευ  ΦΠΑ) για την Οµάδα 9 και ποσοστό έκπτωσης 0,99%(0,9900%)&  
6) 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»και ειδικότερα  για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ(Οµάδες 15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) και τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου ∆.Γ.Α.(Οµάδα 11) και αναλυτικά για τις Οµάδες:  

-ΟΜΑ∆Α 11(∆.Γ.Α. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ )& 
-ΟΜΑ∆Α 15 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 16[ΟΚΑΠ-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] & 
-ΟΜΑ∆Α 17 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & 
-ΟΜΑ∆Α 18 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 19 (ΟΚΑΠ-EI∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ) & 
-ΟΜΑ∆Α 25- (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
-ΟΜΑ∆Α 26- (ΟΚΑΠ  - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 27 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΣΑΜΗΣ & 
-ΟΜΑ∆Α 28 (ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ &  
-ΟΜΑ∆Α 29(ΟΚΑΠ - οπωροκηπευτικά)-ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ 
7) 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 και τον Οκτώβριο   2019 & 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 (15,16,17,18,19,25,26,27,28,29) για τις ανάγκες του 
Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και (11,12) για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α.  επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 
194/7565/18-03-2019  ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α συστήµατος :71798) απέβη άγονος, καθώς δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά για τις οµάδες  15,16,17,18,19,25,26,27,28,29 που αφορούσαν τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ και για 
την οµάδα 11 που αφορούσε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ∆.Γ.Α. 

 
8) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλους τους προσφέροντες εκτός των προσωρινών αναδόχων. 
9 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
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..  
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή 
ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   154  / 2019                                                                                              Α∆Α: ΩΙΕΘΩΕ5-Β2Τ                                               
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο 
«∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 11  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων 
Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 7-05-2019  1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού  το οποίο 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 : 
Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν  το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», Π/Υ 

309.965,53 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και β)  την επανάληψη   του ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,. 
     Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  

Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                        
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  138/2018(Α∆Α: 6Χ85ΩΕ5-ΙΤ4) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί 
έγκρισης τροποποίησης φακέλου δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης 
3) Το  44/21-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
4) την 173/21-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4621 /21-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών . 
5) την 58/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων. Α∆Α: ΨΦ∆ΞΩΕ5-
1Φ∆                                       
6) το   παραπάνω  από 7-05-2019  1ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).  Εγκρίνει στο σύνολο του το από 7-05-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
«ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου  ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης  εκπόνησης της µελέτης µε 
τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», Π/Υ 309.965,53 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2) Ανακηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης  δηµόσιας 
σύµβασης  εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» διότι δεν υπεβλήθη ουδεµία 
προσφορά . 
3).  Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης  δηµόσιας σύµβασης  
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
4)Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του (άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω ∆ιαγωνισµού)  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  155  / 2019                                                                         Α∆Α: ΨΨΕΧΩΕ5-2ΛΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου 
«Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 12  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου 
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση 
∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από  16-04-2019   1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής  του εν λόγω ∆ιαγωνισµού  το οποίο  αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 
1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

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

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 806.456,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 6631 08-03-2019 

Α∆ΑΜ: 19PROC004587443 2019-03-08 
 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 6633 08-03-2019 
Α∆ΑΜ: 19PROC004590781 2019-03-08 

Α/Α Συστήµατος: 79382 
Λήξη υποβολής προσφορών: 09/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 16/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

 
Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Τρίτη 16 
Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, για τη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του 
προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016, 

 
Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πρόεδρος 

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τακτικό Μέλος 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΙΝ 
Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση για την διεξαγωγή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 
στην οικεία διακήρυξη και στην Κ.Υ.Α. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3821/31-10-2017). 
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, 
ο χειριστής της Αναθέτουσα Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 
συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα και διαβίβασε το φάκελο του 
διαγωνισµού στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Ελληνική   
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Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καταχωρώντας τα στοιχεία των µελών της (όνοµα χρήστη – 
κωδικός πρόσβασης) προβαίνει σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής και 
οικονοµικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή 
στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των Οικονοµικών Φορέων προς τους προσφέροντες. 
Στη συνέχεια στον  ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες. 
Μετά την γνωστοποίηση του καταλόγου προσφερόντων κατά σειρά µειοδοσίας, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής 
των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 
σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, 
χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες, δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2, κατά τη 
σειρά µειοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του αριθ. πρωτ. 
έντυπης προσφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5 β) του άρθρου 3 της διακήρυξης): 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

Αριθ. Πρωτ. 
Έντυπης 

Προσφοράς ή 
Αριθ. εγγύησης 
ηλεκτρονικής 

έκδοσης 

1 118755 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε 39,76 % 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ

ΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 

662 
 

2 118655 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 39,47 % 
e-45167 

3/04/2019  

3 118472 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ 31,00 %   

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ

ΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 

659 
5/04/2019 

4 118641 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε 24,23 % 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ

ΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 

661 
5/04/2019 

5 118754 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 

22,84 % 
e-45548 
8/4/2019 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
άρθρου 24.2 της διακήρυξης του εν λόγω έργου, κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
µειοδότη και διαπίστωσε τα ακόλουθα του Πίνακα 3: 

 
Πίνακας 3: Πίνακας Πληρότητας ∆ικαιολογητικών Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης κατά 
σειρά µειοδοσίας 
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Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 της διακήρυξης και της 
παράγ. 3.5 β) του άρθρου 3 της διακήρυξης 

1 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

2 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

3 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

4 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, 
1. επικοινώνησε µε όλους τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,  
2. έλεγξε ηλεκτρονικά, µέσω του δικτυακού τόπου του ΤΜΕ∆Ε (https://validate.tmede.gr/#/), από 

όπου και εκτυπώθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής, 

 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, ως ακολούθως:  

Πίνακας 4: Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συµµετεχόντων 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Έλεγχος Γνησιότητας 

1 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 662 
5/04/2019 

ΑΡΙΘ. Πρωτ. 3321 
18/04/2019 

Βεβαίωση ΓΡ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

2 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
e-45167 

3/04/2019 

Α/Α 36823 
16/04/2019 

Βεβαίωση ΤΜΕ∆Ε 

3 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 659 
5/04/2019 

ΑΡΙΘ. Πρωτ. 3321 
18/04/2019 

Βεβαίωση ΓΡ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

4 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ Νο 661 
5/04/2019 

ΑΡΙΘ. Πρωτ. 3321 
18/04/2019 

Βεβαίωση ΓΡ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 

e-45548 
8/4/2019 

Α/Α 36824 
16/04/2019 

Βεβαίωση ΤΜΕ∆Ε 

 
Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 

(βλ. Πίνακα 4) διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν γνήσιες και έγκυρες. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου  
 

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1. την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
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2. την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε» µε 
µέση έκπτωση προσφοράς 39,76 % 

3. την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 θ) της διακήρυξης 

4. την παροχή πρόσβασης σε όλους τους προσφέροντες, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ή στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων (παρ.β.1  
του άρθρου 13 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 

 
Συνηµµένα (Εκτυπώσεις του υποσυστήµατος): 
1. Ανασκόπηση  
2. Οικονοµικές Προσφορές 
3. Έλεγχος Οµαλότητας 

 
 
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και 
υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 
 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά (µε τις συνηµµένες εκτυπώσεις του υποσυστήµατος) και 
αναρτάται στα συνηµµένα του διαγωνισµού ως εσωτερικό έγγραφο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος: 
1. διαβιβάζει τον φάκελο του διαγωνισµού στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής, 
2. κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας 

Αρχής δια µέσου του «πεδίου επικοινωνίας», ενηµερώνοντάς τον ότι µπορεί να µπει στο σύστηµα 
µε τους δικούς του κωδικούς και να παραλάβει τον διαγωνισµό. 

 
Αργοστόλι 25-04-2019  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.  ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 
2.  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
 

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

Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν  στο σύνολο του το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ) ,και την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε» µε µέση έκπτωση 
προσφοράς 39,76 %. 

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος επαναλαµβάνει  την θέση που διατύπωσαν  και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
‘όταν συζητήθηκε το θέµα  της απαράδεκτης  κατανοµής του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ  όταν  το 
50% της πίστωσης αποφάσισαν να  το χρησιµοποιήσουν για το έργο στο Μαιστράτο στο 
Αργοστόλι , προτείνει να γίνει η κατανοµή του ποσού που διατέθηκε για την Κυανή Ακτή και  να 
κατανεµηθεί  στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες µε βάσει τις ανάγκες της επισκευής του οδικού 
δικτύου τους και ψηφίζει την πρόταση του. 

                 Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης 
Ηλίας   Παπαδάτος Νικόλαος  . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  334  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
3) Το  26/18-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
4) την 148/18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4120 /18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το 
εν λόγω έργο. 
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5) την 56/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης. Α∆Α: 
6Μ3ΛΩΕ5-14Γ 
6) το από 16-04-2019   1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το από 16-04-2019   1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της  

 «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού 

οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ) 
2)  Ανακηρύσσει  προσωρινό µειοδότη κατασκευής του  έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση 
∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ), τον 
προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε» µε µέση έκπτωση προσφοράς 39,76 %. 
3)την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4.1 θ) της διακήρυξης  µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
3) Την παροχή πρόσβασης σε όλους τους προσφέροντες, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ή στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων (παρ.β.1  του 
άρθρου 13 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 
4).  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    156   / 2019                                                                Α∆Α: ΨΡΧΘΩΕ5-Τ∆Λ 
ΘΕΜΑ : ¨Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την σύναψη ηλεκτρονικής 
∆ηµόσιας  Σύµβασης του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού 
Βλαχάτων» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 13   ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση του 
Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την σύναψη ηλεκτρονικής ∆ηµόσιας  Σύµβασης του έργου 
«Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων»θέτει υπόψη της Επιτροπής το 
από 23-04-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
Π/Υ:  165.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:  αρ. πρ. 6688/08-03-2019 (Α∆ΑΜ: 18PROC004590166 2019-03-08) 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ:  79802 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  16/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:  23/04/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00  
Στο Αργοστόλι στις 23 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που εδρεύει 
στο ισόγειο του κτιρίου της ∆.Τ.Υ., Λεωφόρος Βεργωτή 160, η επιτροπή διαγωνισµού του ως άνω 
έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 54/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

Τσιούτσιος Γεράσιµος, χηµικός µηχανικός Π.Ε., υπάλληλος ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως 
πρόεδρος,  

Τσιτσέλης Άγγελος, µηχανολόγος µηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Π.Ε. Κεφ/νίας, τακτικό µέλος 
Ρουχωτάς Χρήστος, πολιτικός µηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

αναπληρωµατικό µέλος. 
Έργο της επιτροπής διαγωνισµού είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του ως άνω 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία διακήρυξη και στην Κ.Υ.Α. 
117384/26-10-2017 (ΦΕΚ-3821/Β’/31-10-2017) µε τη χρήση του υποσυστήµατος για τα έργα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Συγκεκριµένα, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, ο χειριστής διαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες τον 
σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – έργα) και 
διαβίβασε ηλεκτρονικά, µέσω του υποσυστήµατος, τον φάκελο του διαγωνισµού στην επιτροπή, 
διαγωνισµού  προκειµένου να εκτελέσει το έργο της.  
Ο κατάλογος συµµετεχόντων στην εκτυπώσιµη µορφή του αρχείου έχει ως εξής: 

Α/Α Συστήµατος: 79802 
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 16/04/2019 09:35:15 

2 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 16/04/2019 09:45:40 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16/04/2019 09:53:58 

 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ  
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 .Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"  

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ 3CEDA99B2EEA93C879424CAF498BD6B6 
Η επιτροπή διαγωνισµού προέβη αρχικά στη κατάργηση της πρόσβασης του χειριστή διαγωνισµού της 
Αναθέτουσας Αρχής, από το περιβάλλον του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος.  
Στη συνέχεια, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, η επιτροπή διαγωνισµού 
προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής" και του 
υποφακέλου "Οικονοµική Προσφορά" του υποσυστήµατος, δηλαδή σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, µέσω του περιβάλλοντος αποσφράγισης του 
υποσυστήµατος. 
Ακολούθως η επιτροπή παρήγαγε τον σχετικό κατάλογο µειοδοσίας, µέσω σχετικής επιλογής του 
περιβάλλοντος του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος. 
Τον ως άνω κατάλογο µειοδοσίας η επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνηµµένα 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού" του περιβάλλοντος του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος, 
προκειµένου να λάβουν γνώση όλοι οι προσφέροντες. Η εκτυπώσιµη µορφή του αρχείου είναι η εξής: 

Α/Α Συστήµατος: 79802 
Τίτλος Έργου/Μελέτης:   ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 119626 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 32,01 % 

2 119627 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ  .Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" 

25,00 % 

3 117572 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 10,25 % 

 
Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ. C07DC4740F6CC48D92ED9B4A03D372EA 

Κατόπιν η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει παραγωγής σχετικού ψηφιακού 
αρχείου από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. Όλες οι 
προσφορές αποδείχτηκαν οµαλές. Τον ως άνω έλεγχο οµαλότητας η επιτροπή ανάρτησε στον 
ηλεκτρονικό χώρο "Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού" του περιβάλλοντος του προέδρου 
επιτροπής του υποσυστήµατος, προκειµένου να λάβουν γνώση όλοι οι προσφέροντες. 
Ακολούθως ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης των 
συµµετεχόντων, αφού προβλήθηκαν και αντλήθηκαν µέσω σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος 
προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος. Οι Οικονοµικοί Φορείς συµπλήρωσαν ικανοποιητικά τα 
αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.∆. ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες σχετικά µε την επάρκεια τους σύµφωνα µε 
τη ∆ιακήρυξη.  
Σε ότι αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, διαπιστώθηκε ότι ο υπ’ αρ. 1 οικ. φορέας ¨ 
ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ¨ κατέθεσε εγγυητική επιστολή µε χρόνο ισχύος της, 390 ηµέρες 
αντί των 395 που είναι οι ελάχιστες απαιτούµενες βάση της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό η προσφορά 
του δεν γίνεται αποδεκτή. 
Έγινε επικοινωνία µε τους εκδότες των αποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους, και αποδείχτηκαν έγκυρες. 
Στον παρακάτω κατάλογο καταχωρούνται συνοπτικά τα στοιχεία ελέγχου των προσφορών, µετά τον 
έλεγχο της κάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα 
Παραδεκτή 
προσφορά 

Εγγυητική επιστολή 
Έλεγχος 

γνησιότητας 

1 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΟΧΙ 

ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Αρ. e-46076 

ΝΑΙ (37441) 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" 

ΝΑΙ 
ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Αρ. e-46309 

ΝΑΙ (37442) 

3 
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 

ΝΑΙ 
ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Αρ. e-45472 

ΝΑΙ (37443) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού 
µειοδότη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ» στον οικ. φορέα ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"¨, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση προσφοράς 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00%). 

Αφού δόθηκε ξανά η πλήρης πρόσβαση στους χειριστές διαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, µέσω 
σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος του προέδρου της επιτροπής του υποσυστήµατος, διαβιβάστηκε 
το παρόν Πρακτικό (υπό µορφή ηλεκτρονικού αρχείου) ως “Εσωτερικό”, για τη διαδικασία της έγκρισης 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
  Αργοστόλι, 23 Απριλίου 2019 
  Τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού 
  Τσιούτσιος Γεράσιµος, πρόεδρος 
  Τσιτσέλης Άγγελος, τακτικό µέλος 
  Ρουχωτάς Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 

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

Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν  στο σύνολο του το παραπάνω Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου«Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής 

πλατείας Οικισµού Βλαχάτων» εκτιµώµενης αξίας  165.322,58 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%) και την 
ανάδειξη προσωρινού µειοδότη τον οικ. φορέα ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"¨, µε µέση 

τεκµαρτή έκπτωση προσφοράς είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00%). 
                 Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης 
Ηλίας   Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  329 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
3) Το  41/20-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
4) την 171/20-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
4)την µε αρίθµ. πρωτ. 4521 /20-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το 
εν λόγω έργο. 
5) Την 57/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 6ΓΒΑΩΕ5-
∆ΧΜ                                                
6) το από 23-04-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού  
και την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1).Εγκρίνει  στο σύνολο του το από 23-04-2019 Πρακτικό Ι  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της   
διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Αποπεράτωση 

ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισµού Βλαχάτων» εκτιµώµενης αξίας  165.322,58 Ευρώ(πλέον 
Φ.Π.Α.  24%). 

 
2).  Την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη κατασκευής του  έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής 
πλατείας Οικισµού Βλαχάτων» εκτιµώµενης αξίας  165.322,58 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). τον οικ. 
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φορέα ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 
Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"¨, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση προσφοράς είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00%). 
3) Η  Παρούσα απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω Ε.ΣΗ.∆Η.Σ σε όλους τους προσφέροντες. 
4).  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    157  / 2019                                                                 Α∆Α:  ΨΞΛΧΩΕ5-Φ01            

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού .εκµίσθωσης ακινήτου-οικοπέδου που 
βρίσκεται στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον Πειραιά. 
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 14 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

εκµίσθωσης ακινήτου-οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον 
Πειραιά.» θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ. πρωτ. 13252/10-05-2019 διαβιβαστικό της 
Γραµµατέως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το µς αρίθµ. πρωτ. 13251/10 –5-2019 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   13251 
 
                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  10ην  Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της 
αρ. πρωτ. 12344/2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, προφορικό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης 
ακινήτου-οικοπέδου στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον Πειραιά  όπως ορίζεται στην αρ. 
πρωτ. 10184/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
και  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  ∆ιονύσιος Λυκούδης (Αν Πρόεδρος) 
2)   Νικόλαος Μενάγιας (Μέλος) 
3)   Ηλίας Κουρκουµέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας). 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν 
δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
Εκµίσθωση ακινήτου-οικοπέδου στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου  

         στον Πειραιά 252,5 τ.µ. 
 

Α/Α           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
  1. 

 
Πλειοδότης : 
Εγγυητής:   
 
 

 
 
           
           

 
 
 

 
  2. 

 
Πλειοδότης:  
Εγγυητής:  
 
 

 
 
 
                 
           

 
 
 
 
 

 
 
Στις  9.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Στη συνέχεια και ώρα 9.45 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις 
οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής:             
 Εκµίσθωση  ακινήτου βρίσκεται στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση  
                 και Αλιπέδου στον Πειραιά.    
                 Εµβαδόν ακινήτου  252,5 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   800,00 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.            
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  2.  
 

  
 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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 
                                                                                                                                                      
      Τα  µέλη    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ            
       

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την  
εκµίσθωση ακινήτου-οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον 
Πειραιά και την κήρυξή του ως ΑΓΟΝΟΥ γιατί δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος. 

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

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την   µε αριθ. 352/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την 76/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 7ΖΖΑΩΕ5-Ο7Ζ           
5) το µε αριθ. πρωτ. 13251 /10-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού             
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αριθ. πρωτ. 13251 /10-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής  
∆ηµοπρασιών για την  εκµίσθωση ακινήτου-οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση 
και Αλιπέδου στον Πειραιά εκτάσεως 252,50 τ.µ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο 
ως υπαίθριος χώρος στάθµευσης(parking).  
2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την  εκµίσθωση ακινήτου-οικοπέδου που βρίσκεται στην 
οδό Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον Πειραιά διότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     158 / 2019                                                                 Α∆Α: Ψ2ΑΞΩΕ5-ΡΡΠ 

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Κατασκευή τοιχίων   αντιστήριξης δρόµου Ξι της ∆.Ε Παλικής ». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το  16 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Κατασκευή τοιχίων   αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆.Ε Παλικής» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
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δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.    98 /27-02-2019   Α∆Α : Ψ70ΥΩΕ5-ΧΚΟ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , 
εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του έργου  «Κατασκευή τοιχίων   αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆.Ε 
Παλικής»σύµφωνα µε την  17/2019  θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 1/04/2019  προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 1-04-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «Β.  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ» αποτελεί 
δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων   αντιστήριξης δρόµου 
Ξι ∆.Ε Παλικής». 
Με το αρ. πρωτ. 9359/3-04 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  10757/15-04-
2019 σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 10757/ 15-04-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
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Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων   
αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆.Ε Παλικής»  αντί ποσού  10.999,61   €  µε  Φ.Π.Α   24% στον 
οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : «Β ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ»  επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα  µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 

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

 
                Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων   αντιστήριξης δρόµου Ξι ∆.Ε Παλικής 
αντί  ποσού    10.999,61   € µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : Β. 
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «Β . ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», επειδή η προσφορά του 
είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα 10.999,61   θα γίνει µε απόφαση 
∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  98/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    159/ 2019                                                                   Α∆Α: 67ΧΒΩΕ5-ΩΡΕ     
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 

απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης 
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      17 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής 
στη θέση Αι Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  94/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΨΗΤΤΩΕ5-Β10) εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την 
διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ». 
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Με  το µε αριθ. πρωτ.  9358/3-04-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 1-04-2019  ηλεκτρονικής 
κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε 
προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης 
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  
Επειδή   η εν λόγω εταιρία δεν ανταποκρίθηκε  ως προς την αποδοχή του αποτελέσµατος   της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-
03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό 
Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή 
αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» και γ) την αποδέσµευση 
συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» από τον συγκεκριµένο 
κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την 94/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.12  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  2.494,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 321/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 1-04-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 9358/3-04-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  στο 
Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης 
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας : ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» µε 
Α.Φ.Μ 999907359   ∆.Ο.Υ  Πατρών από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 
2019.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    160/ 2019                                                     Α∆Α: ΩΕ19ΩΕ5-ΛΨ8 

ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 

απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σκαλοπατιών Οικισµού Νυφίου ∆. Ε 
Αργοστολίου»  ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      18 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  
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Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
 
Με τη  96/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: 6ΙΙΣΩΕ5-5ΒΒ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την 
διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία  µε την επωνυµία 
ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  9361/3-04-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία  «ΑΣΚΟΥΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 1-04-2019  
ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία 
κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  Οικισµού 
Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  
Επειδή   η εν λόγω εταιρία δεν ανταποκρίθηκε  ως προς την αποδοχή του αποτελέσµατος   της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-
03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό  
Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή 
σκαλοπατιών  Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  
Εργοληπτικής Εταιρίας   ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ από τον συγκεκριµένο κατάλογο 
στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την 96/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.17  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  6.558,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 317/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , Α∆Α: 6ΡΣΟΩΕ5-ΤΞ7 
- την από 1-04-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 9361/3-04-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  στο 
Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  Οικισµού Νυφίου ∆.Ε 
Αργοστολίου» (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας : ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ.µε Α.Φ.Μ 114442074   ∆.Ο.Υ  Πατρών από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες 
κληρώσεις του έτους 2019.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    161/ 2019                                                                     Α∆Α: ΩΜΞΑΩΕ5-ΥΨΗ 

ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 18-03-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 

απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα  Νυφίου 
∆.Ε Αργοστολίου»  ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      19 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 18-03-
2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης «∆ιάνοιξη δρόµων στην 
περιοχή Κουλουµπάτα  Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  366/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΩΦ9ΛΩΕ5-ΑΝΙ) εγκρίθηκε η  ανάθεση 
εκπόνηση της   παραπάνω µελέτης  µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  
κατά την διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο µελετητής   µε την επωνυµία  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ . 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  7573/18-03-2019 έγγραφό µας  προς τον κ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ  ΑΝΤΩΝΙΟ  ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ . κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 18-03-2019  ηλεκτρονικής 
κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε 
προσωρινός ανάδοχος για την εκπόνηση της  µελέτης «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα  
Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» 
Επειδή   ο εν λόγω µελετητής  δεν ανταποκρίθηκε  ως προς την αποδοχή του αποτελέσµατος   της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-
03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  18-03-2019 αποτελέσµατος της από 18-03-
2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο 
Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης  εκπόνησης µελέτης 
«∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα  Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» και γ) την αποδέσµευση 
συµµετοχής του µελετητή κ.   ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ από τον συγκεκριµένο 
κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την 366/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΩΦ9ΛΩΕ5-ΑΝΙ) περί καθορισµού τρόπου 
ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7413.26  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  2.702,95 
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 278/6-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , Α∆Α: ΩΩΗΜΩΕ5-1ΜΠ 
- την από 18-03-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 7573/18-03-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  18-03-2019 αποτελέσµατος της από 18-03-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  
στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή 
Κουλουµπάτα  Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής του µελετητή κ.   ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  µε 
Α.Φ.Μ 132415264   ∆.Ο.Υ  Αργοστολίου  από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του 
έτους 2019.   
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  162   / 2019                                                                Α∆Α : 6ΠΝΠΩΕ5-ΩΦ3 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976  για τα έτη  2017 -2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση   , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Προελέγχου Χαρακτηρισµού Επιχειρήσεων ως Εποχιακά 
Λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγουλάτο Λεωνίδα  οποίος εισηγούµενος το   20ο θέµα  
ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976. για τα έτη 2017- 2018 » έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής α) το µε αρίθµ. πρωτ. 11607 /22-04-2019 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής για έξι   (6 )  αιτήσεις επιχειρήσεων µαζί µε τα 
δικαιολογητικά τους που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν 429/1976 
(εποχικότητα επιχειρήσεων) και αναλυτικά:  
                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 3/2019 
 
       ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
       ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα την 22αν Απριλίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση 
που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η επιτροπή Προελέγχου για 
τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την µε αριθµό 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τους: 
1)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α – Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρος 
2)ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3)ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο 
Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να ελέγξουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και οι οποίες ζητούν 
να χαρακτηρισθούν ως εποχιακές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 
(εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί µε το υπ΄αριθµ. 
2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις: 
1)Αίτηση κ. Γεωργάτου Νικολάου του Λαµπρογιάννη, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Α.Φ.Μ. 045753299 που 
βρίσκονται στη Λακήθρα Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9, συνολικής 
επιφάνειας 316,38 τ.µ. 
Ο ανωτέρω κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή 
για το έτος 2018. 
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ: 
Το Α΄Τρίµηνο 2018, το Β΄Τρίµηνο 2018 και το ∆΄Τρίµηνο 2018 είναι µηδενικά. 
Από τις καταστάσεις ρεύµατος της εταιρείας ELPEDISON που κατέθεσε η παροχή του µε αριθµό 9-31042294-02 
8 διαπιστώθηκε ότι οι καταναλώσεις ρεύµατος είναι µικρές τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί (128 kwh, 
67 kwh 49 kwh) ενώ παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης τους µήνες που λειτουργεί (830 kwh, 278 kwh, 258 
kwh και 1.781 kwh από 4/7/2018-2/11/2018). 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από την επιτροπή τις 9/4/2019 αλλά και στον προηγούµενο 
έλεγχο τις 14/12/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση του ανωτέρω για χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως 
εποχιακή, να γίνει δεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
2) Αίτηση της κ. CIEPLINSKA GRAZYNA του JAN, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα, µε 
Α.Φ.Μ.144630490, που βρίσκονται στην Αγία Ευφηµία, εκτάσεως 331 τ.µ.  Χρόνος λειτουργίας από 20 
Μαρτίου έως και 20 Οκτωβρίου, όπως δηλώθηκε στην αίτησή της.   
Με την αίτησή της αυτή ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της και ως εποχιακή για τα έτη 2017 και 2018. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε διαπιστώθηκαν ότι: 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το Α΄Τρίµηνο 2017 καθώς και το Α΄Τρίµηνο 2018 είναι µηδενικά ενώ το 
∆΄Τρίµηνο 2017 εµφανίζει έσοδα στον Κ.Α. 13 ποσού 674,33 ευρώ καθώς και το ∆΄Τρίµηνο 2018 εµφανίζει 
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έσοδα στον Κ.Α. 858,40 ευρώ, που όµως δικαιολογούνται γιατί είναι µέσα ο Οκτώβριος που η επιχείρηση 
λειτουργεί. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε για το έτος 2017 και για την παροχή µε αριθµό 
 9 31022077-01 9, εµφανίζει κάποιες καταναλώσεις τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί (141 kwh, 106 
kwh, 114 kwh , 79 kwh, 80 kwh και 83 kwh), οι οποίες σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε 
οφείλεται στη λειτουργία γραφείου της επιχείρησης ολοχρονικά καθώς και στο µοτέρ που υπάρχει στο υπόγειο 
και χρησιµοποιείται το χειµώνα λόγω της µεγάλης υγρασίας και των πολλών βροχοπτώσεων. 
Για το έτος 2018 οι καταναλώσεις ρεύµατος τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί ανέρχονται στις 100 
kwh, 147 kwh, και το χρονικό διάστηµα από 21/10/2018-19/12/2018 όπως αυτό φαίνεται από τις καταστάσεις 
ρεύµατος της εταιρείας Volton Ελληνικής Ενεργειακής ανέρχονται στις 40 kwh και 5 kwh. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η επιτροπή στις 9/4/2019, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
λειτουργούσε. 
 Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της ανωτέρω γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Φεβρουάριο. 
3)Αίτηση κ. Μουστάκη Αποστόλου, Ξενοδοχείο «ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ», µε Α.Φ.Μ. 103088954, στην περιοχή Αγίας 
Ευφηµίας, ∆.Ε. Πυλάρου. Λειτουργεί από 1/6 έως 30/9, επιφ. 713,67 τ.µ. 
Όπως αναφέρει στην  υπεύθυνη δήλωσή του, εξαιρείται από το ανωτέρω διάστηµα λειτουργίας ο χώρος 
γραφείου εµβαδού 12 τ.µ. που λειτουργεί ολοχρονικά. 
Με την αίτησή του ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το 
Α΄Τρίµηνο 2017 και το ∆΄Τρίµηνο είναι µηδενικό, ενώ από τις καταστάσεις ρεύµατος της ∆ΕΗ που κατέθεσε 
στην παροχή µε αριθµό 9 31027684-01 6 εµφανίζονται από 21/10/2016-18/3/2017 (εκκαθαριστικός) 
κατανάλωση 1861 kwh και από 22/9/2017-20/12/2017 (εκκαθαριστικός) 1794 kwh. 
Στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε αναφέρει ότι συστήµατα ασφαλείας, τηλεφωνικό κέντρο, ψυγεία, 
καταψύκτες, κυκλοφορητές λειτουργούν ακατάπαυστα βάση των τεχνικών οδηγιών.  
Μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η επιτροπή τις 9/4/2019 , διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση του ανωτέρω γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Απρίλιο. 
4)Αίτηση της εταιρείας ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε Α.Φ.Μ. 998102387, η οποία εκµεταλλεύεται 
το ξενοδοχείο «ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΥ», στην περιοχή Άβυθος-Σβορωνάτα Κεφαλληνίας. Η επιχείρηση 
λειτουργεί τη θερινή περίοδο από 15/5 – 6/10 και είναι κλειστή τον υπόλοιπο χρόνο, όπως αυτό δηλώθηκε µε 
υπεύθυνη δήλωση από την νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Αντωνίου Μαρίας του Γεωργίου. Σύµφωνα µε την 
οικοδοµική άδεια που κατατέθηκε είναι συνολικής έκτασης 3.105,63 τ.µ. περίπου. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το 
Α΄Τρίµηνο 2017 είναι µηδενικό, ο Απρίλιος 2017 µηδενικός καθώς και ο Νοέµβριος και ∆εκέµβριος 2017 
είναι µηδενικοί. 
Από τις καταστάσεις ∆ΕΗ που προσκόµισε η παροχή ρεύµατος µε αριθµό 9 31053282-027 
εµφανίζει από 1/1/2017-31/1/2017 κατανάλωση 1000 kwh, από 1/2/2017-28/2/2017 κατανάλωση ρεύµατος 960 
kwh, από 1/3/2017-31/3/2017 960 kwh, από 1/4/2017-30/4/2017 960 kwh, από 1/10/2017-31/10/2017 3840 kwh, 
από 1/11/2017-30/11/2017 680 kwh, και από 1/12/2017-31/12/2017 640 kwh.  
Σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που µας κατέθεσε οι καταναλώσεις ρεύµατος που εµφανίζονται στις 
καταστάσεις ∆ΕΗ τους µήνες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί, οφείλονται σε φώτα ασφαλείας που παραµένουν 
ολοχρονικά καθώς και στο µοτέρ πισίνας. 
H ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή και για το 
έτος 2018 προσκοµίζοντας: 
Περιοδικές ΦΠΑ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου 2018 οι οποίες είναι µηδενικές στον Κ.Α. 
13, καθώς και Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2018 που επίσης είναι µηδενικές. 
Οι καταναλώσεις ∆ΕΗ όπως φαίνονται από τους λογαριασµούς που κατέθεσε µε αριθµό παροχής 9 31053282-
02 7 εµφανίζουν: 
Από 1/1/2018-31/1/2018 680 kwh, από 1/2/2018-28/2/2018 600 kwh, από 1/3/2018-31/3/2018 720 kwh, από 
1/4/2018-30/4/2018 800 kwh ενώ από Αύγουστο 2018 έβαλε φωτοβολταϊκά και η ∆ΕΗ θα στέλνει 
λογαριασµούς ετησίως. 
Επιτόπιος έλεγχος που έγινε από την επιτροπή στις 9/4/2019 διαπίστωσε ότι η επιχείρηση δεν 
λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-
Απρίλιο. 
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5) Αίτηση της κ. Παρθένη Ειρήνης-Ελένης µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση στη 
Λάσση Κεφαλλονιάς, αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» 
εκτάσεως 600 τ.µ. και από ενοικιαζόµενα δωµάτια εµβαδού 550 τ.µ. και ενοικιαζόµενα δωµάτια εκτάσεως 
280 τ.µ. τα οποία λειτουργούν από 1/5- έως 30/10 εκάστου έτους. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για το έτος 2018. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το 
Α΄Τρίµηνο 2018 παρουσιάζει στον Κ.Α. 13 ποσό 3.008,85 ευρώ ενώ στο ∆΄Τρίµηνο 2018 εµφανίζει ποσό 
20.909,86 ευρώ αλλά είναι µέσα και ο Οκτώβριος που η επιχείρηση λειτουργεί. 
Σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που µας κατέθεσε, το ποσό που αναγράφεται στην περιοδική ΦΠΑ 
Α΄Τριµήνου 2018 και στον Κ.Α.13 ποσού 3.008,85 ευρώ, αφορά προκαταβολή έτους 2018. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που προσκόµισε διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α)ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ERILENA 600 τ.µ. (αρ. παροχής 9 31019389-04 5) 
Από 2/12/2017-3/1/2018 0 kwh, από 4/1/2018-2/2/2018 0 kwh, από 3/2/2018-1/3/2018 0 kwh, από 2/3/2018-
1/4/2018 10 kwh, από 4/11/2018-2/12/2018 0 kwh, από 3/12/2018-6/1/2019 0 kwh. 
β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 280 τ.µ. (αρ. παροχής 9 31019168-04 4) 
Από 22/11/2017-19/3/2018 έναντι, από 22/11/2017-19/3/2018 0 kwh, από 23/11/2018-20/1/2019 έναντι 0 kwh. 
γ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 550 τ.µ. (αρ. παροχής 9 31025974-04 1) 
Από 22/11/2017-21/1/2018 έναντι, από 22/1/2018-19/3/2018 έναντι, από 23/11/2018-20/1/2019 έναντι 608 kwh. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε από την επιτροπή στις 9/4/2019 αλλά και στις 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι η 
επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες Νοέµβριο-
Απρίλιο. 
6) Αίτηση κ. Μουρελάτου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, ο οποίος έχει δύο τουριστικές κατοικίες στην Έρισο, 
στη θέση «Αγριλιάς», µε Α.Φ.Μ. 043872705, εκτάσεως 106 τ.µ., και 120 τ.µ. αντίστοιχα και λειτουργούν 
εποχιακά από Απρίλιο έως και Οκτώβριο, όπως αυτό δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε. 
Με την αίτησή του ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή του ως εποχιακή για το έτος 2018. 
Από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που κατέθεσε, το Α΄Τρίµηνο 2018 είναι µηδενικό ενώ το ∆΄ Τρίµηνο 2018 
εµφανίζει έσοδα στον Κ.Α. 13 19.439,66 ευρώ, είναι όµως µέσα και ο Οκτώβριος που η επιχείρηση λειτουργεί. 
Από τους λογαριασµούς ∆ΕΗ που κατέθεσε και συγκεκριµένα: 
1)Αρ. παροχής 9 31054064-02 8  
Από 23/10/2017-15/2/2018 165 kwh, από 19/10/2018- 17/2/2019 122 kwh. 
2) Αρ. παροχής 9 31054715-02 1  
Από 23/10/2017-15/2/2018 384 kwh,  και από 19/10/2018-1/12/2018, όπως αναγράφεται στους λογαριασµούς 
της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε0,81700 MWh ενέργεια ηµέρας. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε η επιτροπή στις 13/3/2018 αλλά και στις 9/4/2019, διαπιστώθηκε ότι η 
επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από 
Νοέµβριο-Μάρτιο. 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους, η επιτροπή προελέγχου, 
                                        
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έξι (6) αιτήσεις µαζί µε όλα τα επισυναπτόµενα 
δικαιολογητικά επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 2 του Νόµου 
429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων), για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 
 
                  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1)ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 2)ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω 3ου Πρακτικού  της 
Επιτροπής προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για τα έτη  2017- 2018. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει θετικά  για τις παρακάτω αιτούµενες  επιχειρήσεις : 1-2-
3-5-& 6 αιτήσεις.    
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                   Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας  
        Παπαδάτος Νικόλαος  . 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις παρ. 1 &2 του άρθρου 5 του Ν 429/1976 
3) το αριθ.  3/ 2019 Πρακτικό  της Αρµόδιας Επιτροπής. 
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Επί του   παραπάνω Πρακτικού    για τον  χαρακτηρισµό των εν λόγω επιχειρήσεων  ως εποχιακά 
λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976,  
γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 
Τον  χαρακτηρισµό των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την 
υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976   για τα έτη 2017-2018: 
 
1)Αίτηση κ. Γεωργάτου Νικολάου του Λαµπρογιάννη, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Α.Φ.Μ. 045753299 
που βρίσκονται στη Λακήθρα Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9, 
συνολικής επιφάνειας 316,38 τ. µ. 
Ο ανωτέρω κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής του 
ως εποχιακή για το έτος 2018. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτηση του ανωτέρω για χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή, να 
γίνει δεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο έως και Απρίλιο 2018. 
2) Αίτηση της κ. CIEPLINSKA GRAZYNA του JAN, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα, µε 
Α.Φ.Μ.144630490, που βρίσκονται στην Αγία Ευφηµία, εκτάσεως 331 τ.µ.  Χρόνος λειτουργίας από 20 
Μαρτίου έως και 20 Οκτωβρίου, όπως δηλώθηκε στην αίτησή της.   
Με την αίτησή της αυτή ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της και ως εποχιακή για τα έτη 2017 και 
2018. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτηση της ανωτέρω γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-
Φεβρουάριο 2017 και 2018 . 
3)Αίτηση κ. Μουστάκη Αποστόλου, Ξενοδοχείο «ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ», µε Α.Φ.Μ. 103088954, στην 
περιοχή Αγίας Ευφηµίας, ∆.Ε. Πυλάρου. Λειτουργεί από 1/6 έως 30/9, επιφ. 713,67 τ.µ. 
Όπως αναφέρει στην  υπεύθυνη δήλωσή του, εξαιρείται από το ανωτέρω διάστηµα λειτουργίας ο 
χώρος γραφείου εµβαδού 12 τ.µ. που λειτουργεί ολοχρονικά. 
Με την αίτησή του ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτηση του ανωτέρω γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-
Απρίλιο έτους   2017. 
4)Αίτηση της εταιρείας ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε Α.Φ.Μ. 998102387, η οποία 
εκµεταλλεύεται το ξενοδοχείο «ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΥ», στην περιοχή Άβυθος-Σβορωνάτα Κεφαλληνίας. Η 
επιχείρηση λειτουργεί τη θερινή περίοδο από 15/5 – 6/10 και είναι κλειστή τον υπόλοιπο χρόνο, όπως 
αυτό δηλώθηκε µε υπεύθυνη δήλωση από την νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Αντωνίου Μαρίας 
του Γεωργίου. Σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια που κατατέθηκε είναι συνολικής έκτασης 3.105,63 τ.µ. 
περίπου. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2017. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτηση γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-Απρίλιο του 
2017. 
5) Αίτηση της κ. Παρθένη Ειρήνης-Ελένης µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική 
επιχείρηση στη Λάσση Κεφαλλονιάς, αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» 
εκτάσεως 600 τ.µ. και από ενοικιαζόµενα δωµάτια εµβαδού 550 τ.µ. και ενοικιαζόµενα δωµάτια 
εκτάσεως 280 τ.µ. τα οποία λειτουργούν από 1/5- έως 30/10 εκάστου έτους. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για το έτος 2018. 
Εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες Νοέµβριο-Απρίλιο του 
2018. 
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6) Αίτηση κ. Μουρελάτου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, ο οποίος έχει δύο τουριστικές κατοικίες στην 
Έρισο, στη θέση «Αγριλιάς», µε Α.Φ.Μ. 043872705, εκτάσεως 106 τ.µ., και 120 τ.µ. αντίστοιχα και 
λειτουργούν εποχιακά από Απρίλιο έως και Οκτώβριο, όπως αυτό δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση 
που κατέθεσε. 
Με την αίτησή του ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή του ως εποχιακή για το έτος 2018. 
Εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο-Μάρτιο 
του 2018. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 


