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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                     

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου                                                                 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360154 

Fax:  2671022572                                                           

 

                                                                                                                                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της  16
ης 

 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  12
η
  Ιουνίου  2020.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  12 
η
  Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή       και 

ώρα 14:00,  πραγματοποιήθηκε  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-03-2020) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  

συνεδρίαση  των  Μελών  της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 

9184/12-06-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) 

μελών δήλωσαν ότι  συμμετέχουν  τα  επτά   (7) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                                                                                                 

2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                         

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

4.  ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

5.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ   

6. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         

7.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                     
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    91 /2020                                             ΑΔΑ:ΩΒΥ646ΜΓΤΤ-ΦΕΚ 

Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2020 

Δήμου Αργοστολίου και των Νομικών του Προσώπων » 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος    κηρύσσοντας την έναρξη της  

συνεδρίασης αναφέρει στα Μέλη τα παρακάτω: 

Με την αριθ. πρωτ. 9184/12-06-2020 Πρόσκληση , καλεστήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (διά 

περιφοράς ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τα παρακάτω  θέματα  

ημερήσιας διάταξης : 

 1.Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την «Προμήθεια 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2020 Δήμου Αργοστολίου και των Νομικών του 

Προσώπων» 

2. Έγκριση δαπάνης (εξόδων κίνησης και διαμονής Δημάρχου στην Κέρκυρα  για την 

συμμετοχή του στην  Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού 

Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την 178/2020 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.) 

Ζητείται ο ορισμός της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ καταρχήν  λόγω 

καταληκτικής  ημερομηνίας (ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής  Συνέλευσης  :15-06-

2020 ) και επί πλέον  για την άμεση ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού της 

προμήθειας των καυσίμων. 

 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν:  Μιχαλάτος Θεόφιλος- 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Σπαθής Σταύρος- Γαβριελάτος Αργύρης- Μινέτος Διονύσιος –

Λυκούδης Διονύσιος και Παπαδάτος Νικόλαος. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 

3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την «Προμήθεια καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών 2020 Δήμου Αργοστολίου και των Νομικών του Προσώπων» έθεσε 



Σελίδα | 515  

 

υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής   το από 12-06-2020  3
ο
 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά  έχει  ως εξής: 

 

                                                                                                      Αργοστόλι 12-06-2020 

3
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της επιτροπής διαγωνισμού, για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με 

την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

1. Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 [Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)]  

2. Στο Άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 [Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)]  

3. Στο Άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 [Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

(άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)] 

4. Στο Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 [Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)] 

5. Άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 [Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)] 

6. Στο Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 [Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)]  

7. Στο Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών)  

8. Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης)  

9. Της διακήρυξης της προμήθειας. 

10. Της υπ’ αριθ. 56902/215 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1924/01-06-2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Προϋπολογισμός: 261.657,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Έγκριση Μελέτης: ΑΔΑ: ΩΧΝΘ46ΜΓΤΤ-ΙΥΤ  

Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ: 20REQ006422750 2020-03-12 

Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑ: 9ΠΑ946ΜΓΤΤ-3ΘΨ 

Κατάρτιση όρων ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΥΠ746ΜΓΤΤ-8ΩΨ 
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Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 89958/18-03-2020 

Αριθ. Απ.: 105 

ΑΔΑΜ: 20PROC006449743 2020-03-18 

ΑΔΑ: ΨΝΜ546ΜΓΤΤ-514 

Προκήρυξη Ε.Ε.: Αριθ. Αναφοράς: 2020-038299 

ΑΔΑΜ: 20PROC006448479 2020-03-18 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 4810/18-03-2020 

ΑΔΑ: 6ΖΘΨ46ΜΓΤΤ-Β9Κ 

Α/Α Συστήματος: 89958 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»: 

07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» 

19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 7137/13-05-2020 

ειδική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1 & 2: 78/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΨΓ46ΜΓΤΤ-7ΤΗ) 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού μειοδότη:  

8869/09-06-2020 

Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

μειοδοσίας μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

09/06/2020 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, 

σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης: 

Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο 

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη 

μέσω της λειτουργικότητας του «Συστήματος»: 

10/06/2020 

Ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή 

(εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

11/06/2020 
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ανωτέρω δικαιολογητικών):  

Ημερομηνία ειδοποίησης υποβολής συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

εντός πέντε (5) ημερών, όπως ζητήθηκαν από τον προσωρινό 

ανάδοχο: 

12/06/2020 

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

προσωρινού μειοδότη μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας»: 

12/06/2020 

Ημερομηνία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή (εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ανωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών):  

12/06/2020 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο Αργοστόλι την Παρασκευή, 

12/6/2020 και ώρα 09:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. 9/2019 (12/11/2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΠΒΘ46ΜΓΤΤ-8ΛΑ ως ετήσια 

επιτροπή, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2019 - 2020, έχοντας 

τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 

Πρόεδρος 

Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 

ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 9106/11-06-2020 σύγκλισης επιτροπής του 

Προέδρου της), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
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αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΑΦΟΙ 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ» για την εν λόγω προμήθεια (έπειτα από ενημέρωση του Χειριστή της Α.Α.). 

Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ» υπέβαλε 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας του «Συστήματος», τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας. 

Η επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του 

Δήμου εμπρόθεσμα (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 

Στη συνέχεια, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που 

υποβλήθηκαν στο Δήμο, έγινε δεκτός και η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγισή του και 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της 

λειτουργικότητας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2: 

Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μειοδότη διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια ζητήθηκε 

να υποβληθεί το εν λόγω δικαιολογητικό μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του 

(υπο)συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης της Ε.Δ. και προσκομίστηκε σε έντυπη μορφή μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου, οπότε και 

ενημερώθηκε ο ακόλουθος πίνακας ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 

ΔΙΑΚΗΡ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

ΔΙΑΚΗΡ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

Κατά την ημερομηνία 

Διαγωνισμού (4.2.α 

έως 4.2.δ και 23.2) 

Κατά την ημερομηνία 

υποβολής 

Προσωρινού 

Μειοδότη (4.2.α έως 

4.2.δ και 23.2) 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

Λόγοι αποκλεισμού Πρβλ άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016 

2.2.3.1. 

α) συμμετοχή σε 

εγκληματική 

οργάνωση 

Αμετάκλητη 

καταδικαστική 

απόφαση για: 

Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

2.2.9.2 

Β. 1. α) 

Ποινικό Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

 Ποινικό Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

ΌΧΙ 
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β) δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), 

προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. & 

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), 

αφορά τους 

διαχειριστές 

έγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο 

2.2.3.1 

Αρ. Πρωτ.: 1343/21-

04-2020 

(Παναγιώτης 

Γαλιατσάτος) 

 

 

Ποινικό Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 1342/21-

04-2020 

(Άγγελος 

Γαλιατσάτος) 

Αρ. Πρωτ.: 1343/21-

04-2020 

(Παναγιώτης 

Γαλιατσάτος) 

 

 

Ποινικό Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 1342/21-

04-2020 

(Άγγελος 

Γαλιατσάτος) 

γ) απάτη 

2) (Α.Ε.), αφορά τον 

Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή 

εγκλήματα 

συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, 

αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από 

παράνομες 

δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου 

εκδόθηκε 

αμετάκλητη 

καταδικαστική 
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στ) παιδική εργασία 

και άλλες μορφές 

εμπορίας 

ανθρώπων 

απόφαση είναι 

μέλος του 

διοικητικού, 

διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω 

οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό 

2.2.3.2. 

Καταβολή φόρων 

Εισφορές 

κοινωνικής 

ασφάλισης 

α)Οικονομικός 

φορέας 

Φορολογική ενημερότητα 

Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΕΦΚΑ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του  

Ειδικά για τις περιπτώσεις 

της παραγράφου 2.2.3.2 α., 

πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος 

ότι δεν έχει εκδοθεί 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 68531274  

Ημερομηνία έκδοσης: 

11/05/2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 11/07/2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

της εταιρείας: ΑΦΟΙ 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 68531274  

Ημερομηνία έκδοσης: 

11/05/2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 11/07/2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

της εταιρείας: ΑΦΟΙ 

ΌΧΙ 
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δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ Ο.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.: 

20984/16-01-2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

του Γαλιατσάτου 

Άγγελου 

Αριθ. Πρωτ.: 

325949/24-03-2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

του Γαλιατσάτου 

Παναγιώτη 

Αριθ. Πρωτ.: 

325938/24-03-2020 

 

Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ Ο.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.: 

20984/16-01-2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

του Γαλιατσάτου 

Άγγελου 

Αριθ. Πρωτ.: 

325949/24-03-2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ 

του Γαλιατσάτου 

Παναγιώτη 

Αριθ. Πρωτ.: 

325938/24-03-2020  

 

Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 
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ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

2.2.3.2. 

γ) 

α)Τρεις (3) πράξεις 

επιβολής 

προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, 

ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας 
Οικονομικός 

Φορέας 

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, 

πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς 

να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του 

πιστοποιητικού 

2.2.9.2 

Β. 1. γ) 

 Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

β)Δύο (2) πράξεις 

επιβολής 

προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

αφορούν την 

αδήλωτη εργασία 
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2.2.3.4. 

β) εάν ο 

οικονομικός φορέας 

τελεί υπό πτώχευση 

ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία 

εξυγίανσης ή 

ειδικής 

εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό 

αναγκαστική 

διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία 

πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

Οικονομικός 

Φορέας 

1) Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: 

α)υπό πτώχευση, 

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα.  

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με 

απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  

Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 3) Η μη 

αναστολή των 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

618/2020 

Ημερομηνία έκδοσης: 

10/06/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

619/2020 

Ημερομηνία έκδοσης: 

10/06/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

620/2020 

Ημερομηνία έκδοσης: 

10/06/2020 

  ΌΧΙ 



Σελίδα | 525  

 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

621/2020 

Ημερομηνία έκδοσης: 

10/06/2020 

 

Γενικό Πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ 

Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

Αριθ. Πρωτ.: 

1100170.1608059/10-

06-2020 

 

Εκτύπωση της 

καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως 

αυτά εμφανίζονται 

στο taxisnet 
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της επιχείρησης ΑΦΟΙ 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ Ο.Ε. 

12/06/2020 

 

2.2.3.4. 

α) έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 

4412/2016 

(περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός 

Φορέας 
Υπεύθυνη Δήλωση 

2.2.9.2 

Β. 1. δ) 

 Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

  Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

ΌΧΙ 
γ) ο οικονομικός 

φορέας συνήψε 

συμφωνίες με 

άλλους 

οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

δ) κατάσταση 

σύγκρουσης 
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συμφερόντων 

ε) στρέβλωση του 

ανταγωνισμού από 

την πρότερη 

συμμετοχή των 

οικονομικών 

φορέων κατά την 

προετοιμασία της 

διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση 

ουσιώδους 

απαίτησης στο 

πλαίσιο 

προηγούμενης 

σύμβασης που είχε 

ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης 

σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις 
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ζ) ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή 

των πληροφοριών 

που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση 

της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας 

η) επηρεασμός με 

αθέμιτο τρόπο στη 

διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η 

αναθέτουσα αρχή 
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μπορεί να 

αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα ότι 

έχει διαπράξει 

σοβαρό 

επαγγελματικό 

παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του 

2.2.3.5. 

Εθνικός λόγος 

αποκλεισμού (για 

έργα 

>1.000.000,00€) 

[όταν 

συμπληρώνεται] 

Ανώνυμες εταιρείες 

(εγγεγραμμένες 

στο ΜΕΕΠ) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής του κράτους της 

έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές, το οποίο 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του. 

Αναλυτική κατάσταση 

(μετοχολόγιο), το πολύ 

τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς 

2.2.9.2 

Β. 1. ε) 
    ΝΑΙ 

2.2.3.6. 

Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα 

σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο 

Οικονομικός 

Φορέας 

Εάν η περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, στις περιπτώσεις 

2.2.3.6.     - 
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κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας 

σύναψης 

σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή 

παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά 

τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

της παραγράφου 2.2.3.1 η 

περίοδος αυτή ανέρχεται σε 

πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και 

στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.4 στα 

τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος 

2.2.3.7. 

Επανορθωτικά 

μέτρα για τις 

καταστάσεις των 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 

και 2.2.3.4  

Οικονομικός 

Φορέας 

Στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού 

2.2.3.7.     ΝΑΙ 

2.2.3.8. 

Απόφαση για τη 

διαπίστωση της 

επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών 

μέτρων κατά την 

προηγούμενη 

παράγραφο 

εκδίδεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα 

Αναθέτουσα αρχή 

Απόφαση μετά από 

α)σύμφωνη γνώμη 

επιτροπής αρθ.73 παρ.9 του 

Ν.4412/2016 ή β) άπρακτη 

παρέλευση 30 ημερών 

έκδοσης γνώμης επιτροπής  

2.2.3.8.     - 
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στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016 (όταν 

συντρέχει το άρθρο 

2.2.3.7.) 

2.2.3.9. 

Ποινή αποκλεισμού 

που αποκλείει 

αυτοδίκαια και από 

την παρούσα 

διαδικασία 

σύναψης δημόσιας 

σύμβασης 

Οικονομικός 

Φορέας 

Υπεύθυνη Δήλωση μη 

έκδοσης κοινής υπουργικής 

απόφασης του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016 περί 

ποινής αποκλεισμού  

2.2.9.2 

Β. 1. στ) 

 Η από 10/06/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παναγιώτη 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

  ΌΧΙ 

Κριτήρια Επιλογής Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

2.2.4 

Καταλληλότητα 

άσκησης 

επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Οικονομικός 

Φορέας 

Προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι 

εγκατεστημένοι στην 

2.2.9.2 

Β. 2. 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 2165/07-

01-2020 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 2165/07-

01-2020 

ΌΧΙ 
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Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. Τα δικαιολογητικά 

γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους, 

εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020  

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016 

2.2.5 

Οικονομική και 

χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Οικονομικός 

Φορέας 

Ότι απαιτείται ανάλογα με 

την διακήρυξη 

2.2.9.2 

Β. 3. 
    ΌΧΙ 

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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2.2.6 

Τεχνική και 

επαγγελματική 

ικανότητα  

Οικονομικός 

Φορέας 

Ότι απαιτείται ανάλογα με 

την διακήρυξη 

2.2.9.2 

Β. 4. 

 Άδεια λειτουργίας 

πρατηρίου υγρών 

καυσίμων 

Δ/νσης Μεταφορών 

και επικοινωνιών 

περιφερειακής 

ενότητας 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 1069/11-

02-2019 

ΑΔΑ: 9ΛΑΥ7ΛΕ-0ΟΛ 

 Άδεια λειτουργίας 

πρατηρίου υγρών 

καυσίμων 

Δ/νσης Μεταφορών 

και επικοινωνιών 

περιφερειακής 

ενότητας 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 1069/11-

02-2019 

ΑΔΑ: 9ΛΑΥ7ΛΕ-0ΟΛ 

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πρβλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016 

2.2.7 

Πρότυπα 

διασφάλισης 

ποιότητας και 

πρότυπα 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης [όταν 

συμπληρώνεται] 

Οικονομικός 

Φορέας 

[Ότι απαιτείται ανάλογα με 

την διακήρυξη και του 

άρθρου 82 του 

Ν.4412/2016]  

2.2.9.2 

Β. 5. 
    ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Πρβλ άρθρο 78 του ν. 4412/2016 

2.2.8 
Στήριξη στην 

ικανότητα τρίτων  

Οικονομικός 

Φορέας 

Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν 

στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται. Οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής κατά περίπτωση 

(παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 

. Για την απόδειξη ότι θα 

έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική 

έγγραφη δέσμευση των 

φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό 

2.2.8 & 

2.2.9.2 

Α. Β.9. 

    ΝΑΙ 
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Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

Β.6. 

Έγγραφα 

νομιμοποίησης 

προσωρινού 

αναδόχου 

Νομικό Πρόσωπο 

(Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ) 

Για την απόδειξη της 

νόμιμης εκπροσώπησης, 

στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση 

και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  

 

Για την απόδειξη της 

νόμιμης σύστασης και των 

μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

Β.6. 

 Πιστοποιητικό 

Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης  

ΓΕΜΗ 

Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

Αριθ. Πρωτ.: 

1100170.1608060/10-

06-2020 

 

Γενικό Πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ 

Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

Αριθ. Πρωτ.: 

1100170.1608059/10-

06-2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης  

ΓΕΜΗ 

Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

Αριθ. Πρωτ.: 

1100170.1608060/10-

06-2020 

 

Γενικό Πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ 

Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

Αριθ. Πρωτ.: 

1100170.1608059/10-

06-2020 
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αρκεί η υποβολή αυτού, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του 

 

Συμπληρωματικά των παραπάνω δικαιολογητικών του πίνακα υποβλήθηκαν και άλλα δικαιολογητικά από τον μειοδότη ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ αλλά και στον φυσικό φάκελο 

που κατέθεσε τα οποία μονογράφησαν. 
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Για την ανάκτηση των πληροφοριών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ιστοσελίδες Δημοσίων Φορέων που εκδίδουν τα δικαιολογητικά γνωστά ως «Αποδεικτικά Μέσα»: 

1 Φορολογική Ενημερότητα https://www1.gsis.gr/vpist  

2 Ασφαλιστική Ενημερότητα https://apps.ika.gr/eCheckInsurance  

3 Ποινικό Μητρώο www.ncris.gov.gr  

4 ΓΕΜΗ Ι: Πιστοποιητικό Εγγραφή στο Εμπορικό 

Μητρώο, Πτώχευση, Συνδιαλλαγή/Εξυγίανση, 

Λύση Εταιρείας, 

Αναγκαστική Διαχείριση, Ειδική Εκκαθάριση, 

κ.α. 

http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form  

5 ΓΕΜΗ ΙΙ: Οικονομικές Καταστάσεις 

Χρήσης/Ισολογισμοί 

https://www.businessregistry.gr/publicity/index  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη 

σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 3
ο
 Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια  

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ» 

με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 159.339,73 € για το ΤΜΗΜΑ 1: «Καύσιμα - 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, Δ.Ε ΟΜΑΛΩΝ / 09100000-0» 

και 63.930,00 € για το ΤΜΗΜΑ 3: «Καύσιμα - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Γηροκομείο 

Αργοστολίου / 09100000-0», για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 3
ου

 Πρακτικού θα γίνονται δεκτές σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης (άρθρο 360 Ν. 4412/2016). 

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το ψηφιακά 

υπογεγραμμένο Πρακτικό της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια μέσου του «πεδίου 

επικοινωνίας». 

Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 3) μαζί με το πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 17 της ΚΥΑ 56902/215/2017) 

μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

1 ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολο του ,  του 

3
ου

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

 β) Την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης     στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 

24%) 159.339,73 € για το ΤΜΗΜΑ 1: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, Δ.Ε ΟΜΑΛΩΝ / 09100000-0» και 63.930,00 € 

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Καύσιμα - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Γηροκομείο 

Αργοστολίου / 09100000-0». 

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Σπαθής  Σταύρος  - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος Διονύσιος- Παπαδάτος  Νικόλαος 

και Λυκούδης Διονύσιος. 

 

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-

03-2020)   

 τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το άρθρο 60  της   από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

68/20-03-2020 ΤΕΥΧΟΣ Α)  
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 την 76/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (περί έγκρισης της 11/2020 

σχετικής μελέτης) ΑΔΑ ΩΧΝΘ46ΜΓΤΤ-ΙΥΤ. 

 Την 30/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( περί κατάρτισης των όρων 

διακήρυξης) ΑΔΑ:ΨΥΠ746ΜΓΤΤ-8ΩΨ 

  Τα  1
ο
 &  2

ο
  Πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού όπως 

εγκρίθηκαν με την 78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 

ΩΗΨΓ46ΜΓΤΤ-7ΤΗ 

 Το από 12-06-2020   παραπάνω    3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  

 την πρόταση του Προέδρου : 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει   στο σύνολο του ,  το 3
ο 

 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού (έλεγχος 

δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου )  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

συνολικού προϋπολογισμού 261.657,60 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

 2.  Αναθέτει την  σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,   στον 

μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ» με συνολική 

προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 159.339,73 € για το ΤΜΗΜΑ 1: «Καύσιμα - 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, Δ.Ε 

ΟΜΑΛΩΝ / 09100000-0» και 63.930,00 € για το ΤΜΗΜΑ 3: «Καύσιμα - ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου / 09100000-0». 

 

Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μαζί με το 3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Κατά της παρούσας  απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα  με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της αριθ. 105/ 89958/18-03-2020 Διακήρυξης   Δημάρχου 

(ΑΔΑ: ΨΝΜ546ΜΓΤΤ-514) . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    92 /2020                                                   ΑΔΑ:ΨΝΚΔ46ΜΓΤΤ-ΚΞΘ 

 

Έγκριση δαπάνης (εξόδων κίνησης και διαμονής Δημάρχου στην Κέρκυρα  για την 

συμμετοχή του στην  Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού 

Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την 178/2020 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου.) 

 

                                

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης :Έγκριση δαπάνης (εξόδων κίνησης 

και διαμονής Δημάρχου στην Κέρκυρα  για την συμμετοχή του στην  Ιδρυτική Γενική 

Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σύμφωνα 

με την 178/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.) έθεσε υπόψη των Μελών της 

Επιτροπής τα παρακάτω : 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

 Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 

4623/2019 , σύμφωνα με το οποίο , η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δημάρχου ,των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων ,εκτός της έδρας του 

Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. 

 Την 178/2020 απόφαση του  Δημοτικού  Συμβούλιου σύμφωνα με την 

οποία  ορίστηκε  η συμμετοχή του   Δήμαρχου Θεόφιλου  Μιχαλάτου στη 

Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση  Ειδικού Περιφερειακού 

Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στην 

Κέρκυρα την Δευτέρα 15 Ιουνίου,  ως  εκπρόσωπος  του Δήμου 

Αργοστολίου . 

Καλούμαστε  να εγκρίνουμε την δαπάνη συνολικού ποσού 700,00  € για την κάλυψη 

των ως άνω δαπανών. 

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Λυκούδης Διονύσιος – Σπαθής  Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  

&  Μινέτος Διονύσιος. 
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Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-

03-2020)   

 την 178/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ9498446ΜΓΤΤ-7ΙΦ 

 Το 113/12-06- 2020 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης. 

 Την 404/12-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 την πρόταση του Προέδρου : 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την αποζημίωση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου  

συνολικού ποσού 700,00  € (επτακοσίων Ευρώ )για την μετάβαση του στην Κέρκυρα 

προκειμένου να συμμετάσχει  στην Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση  Ειδικού 

Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων  την Δευτέρα 15 Ιουνίου,  ως  

εκπρόσωπος  του Δήμου Αργοστολίου . 

Η εν λόγω δαπάνη διατίθεται  από την εγγεγραμμένη  στον Προϋπολογισμό  2020 

πίστωση με Κ.Α  00.6421. 

   

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                        ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                        

                                                                                                              ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       

                                                                                                     ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

                                                                                                  ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ   

                                                                                                      ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         

                                                                                                    ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                  

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 
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