
                                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                            
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  19 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25η  Ιουνίου    2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  25  η  Ιουνίου   του έτους 2018, ηµέρα   ∆ευτέρα      και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι     , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  16545/ 21-06-2018  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε    (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                 
2.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                            ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                
3. Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                             Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                              
5.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                             
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος- ΠΑΡΩΝ στις 189-190 και 192/2018 αποφάσεις) 
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    182/ 2018                                                        Α∆Α: Ω7Ω8ΩΕ5-ΠΡ3 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας την έναρξη της   συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   
Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω  
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 



Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2018

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

207 21/06/2018 2.739,98 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - κλιµατισµού 

208 21/06/2018 7.000,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών 
καταστροφών ∆.Ε. Λειβαθούς 

209 21/06/2018 17.194,29 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών 
καταστροφών ∆.Κ. Οµαλών 

210 25/6/2018 23.970,47 

5/2018 ,ΜΕΛΕΤΗ:" ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ "  



 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τα αιτήµατα :  208 και 209/2018 . 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης 
 Άγγελος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 

1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 

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

Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία.  
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   183  /  2018                                            Α∆Α: Ω4ΣΑΩΕ5-ΝΜ5 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     
το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. 
Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 
παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 
3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί 
στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  
που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω 
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α Υπόλοιπο 

543 21/06/2018 2.739,98 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - κλιµατισµού 10.7135.03 4.260,02 

544 21/06/2018 7.000,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
και λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Λειβαθούς 70.6279.22 0,00 



545 21/06/2018 17.194,29 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
και λοιπών καταστροφών ∆.Κ. Οµαλών 70.6279.27 0,00 

546 21/06/2018 213,90 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 10. 6462 3.260,86 

547 21/06/2018 1.903,40 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:Α]∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Β]ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 
Γ]ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2018, ∆]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ, Ε]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ 10. 6462 1.357,46 

548 21/06/2018 1.698,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ :Α]GENESIS 2018, 
B]∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Γ]ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
∆]ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 30. 6462 1.681,70 

549 21/06/2018 1.140,00 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ DVD 2018 & ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
2018[ΣΧΕΤΙΚΟ:αριθ.15522/2018 εγγραφο ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης] 00.6453.01 0,00 

551 25/6/2018 186,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 10. 6462 1.171,46 

552 25/6/2018 23.970,47 

5/2018 ,ΜΕΛΕΤΗ:" ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
AΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ "  

70. 
6162.07 29,53 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 544-545-549 & 551/2018. 

 Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  Άγγελος  και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη της :  
-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   184  / 2018                                                                   Α∆Α: ΩΚ3ΣΩΕ5-54Θ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το  6o  θέµα 
«Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 16060/18-06-2018 Πρακτικό  του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 33/2018 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 18/06/2018, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 15961/18-06-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε 
µε την υπ. αριθ. 33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

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

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 54.010,58 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 364/14795/04-06-2018 διακήρυξη, η 18η 
Ιουνίου 2018 και ώρα και ώρα 10:00 π.µ. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος, κο. Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι   δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά, 

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε, δια του νοµίµου εκπροσώπου της ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΑΓΓΕΛΟΥ(Α∆Τ:ΑΕ-065674), προσφορά η παρακάτω αναφερόµενη εταιρεία: 

Α)η  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS»   και της οποίας η 
προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. : 16051/18-06-2018, 

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



Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» της  ως 
άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτής, και αναλυτικά ως εξής  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της  ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS»ήταν τοποθετηµένοι:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 

παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς ,  
και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της  

ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  
364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 8), για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,και αναλυτικά ως εξής: 

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

β)αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και  Υ.∆.  της ως άνω αναφεροµένης επιχείρησης 
για την εξουσιοδότηση προς τον Κο ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΟ του ΒΑΣΙΛΑΓΓΕΛΟΥ µε Α∆Τ:ΑΕ-065674 , ώστε να παραστεί  ως νόµιµος 
εκπρόσωπός της στον εν λόγω διαγωνισµό, 

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

δ) Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 
ε)αντίγραφο του υπ. αριθµ. ΑΕ  065674  α.δ.τ. του νοµίµου εκπροσώπου της, ήτοι του κου ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του 

ΒΑΣΙΛΑΓΓΕΛΟΥ, 
στ)συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79,παρ. 4 του ν. 4412/2016(Α147), 
ια)αριθ. 288/15-06-2018 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 871,13€ , εκδοθείσα από την κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Κ.∆., 
β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη 

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της  ως άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως , ήτοι της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» και διεπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  
Ενότητα Β(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ),της αριθ. 364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξης, ήτοι  πίνακας του 
προσωπικού  µε τα βιογραφικά τους, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 3/2018 
Μελέτης και τους όρους της αριθ. 364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη 
“Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και 
σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας προσέφερε το ποσό των 43.120,00€(χωρίς ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  436,92€ και ποσοστό έκπτωσης 1,00(1,0030)%, επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 3/2018 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Κατόπιν των ανωτέρω από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού γίνεται αποδεκτό το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα, ήτοι το  αναγραφέν ποσό των  43.120,00€(άνευ ΦΠΑ) όπως αυτό προκύπτει από τα υποσύνολα της οικονοµικής 
προσφοράς, εφόσον η αξιολόγηση της προσφοράς του οικονοµικού φορέα γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιµώµενου κόστους του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ   .  

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

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη 
λειτουργία του εν λόγω κυλικείου και της παραλίας που διαχειρίζεται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που διενεργήθηκε επιτεύχθηκαν ποσοστά 
έκπτωσης που συµβάλλουν  στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

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

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

 
 



 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  
“ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,00(1,0030)% και προσφορά(άνευ ΦΠΑ 
24%) 43.120,00€ και συνολική προσφορά(µε Φ.Π.Α.) 53.468,80€. 

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

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                     α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_____________________ 
 

                                                   β) ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_______________________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού    ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και την ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,00(1,0030)% και 
προσφορά(άνευ ΦΠΑ 24%) 43.120,00€ και συνολική προσφορά(µε Φ.Π.Α.) 53.468,80€. 
O κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι τις Υπηρεσίες αυτές πρέπει να τις προσφέρει ο ∆ήµος και όχι ιδιώτες 
και δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

                     Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης 
 Άγγελος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  79 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 157/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 7ΝΚΩΕ5-ΟΝΟ            
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  16060/18-06-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  16060/18-06-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
συνοπτικού διαγωνισµού την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
          ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»τον οικονοµικό  
        φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε  
      ποσοστό έκπτωσης, 1,00(1,0030) % και προσφορά (άνευ ΦΠΑ 24%)  43.120,00 € και συνολική  
       προσφορά (µε Φ.Π.Α.) 53.468,80 €. 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
 αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  



 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    185  / 2018                                                                       Α∆Α: 64∆5ΩΕ5-Κ0Μ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το  7ο θέµα    
ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 2ου Πρακτικού του   συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης)θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 16233 /19-06-2018 Πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 

 
 
                        Αργοστόλι:  19.06.2018    
                        Αριθ.Πρωτ.: 16233  
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∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Επιτροπή ∆ιαγ.Υπηρεσιών 
 ΤΑΧ.∆/νση:ΠΛ.Βαλλιάνου 
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 Τηλέφωνο:26713–60155 
 FAX: 26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Eπιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν.4412/2016)Αρ.Αποφ.:33/2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία «Υπηρεσίες Λειτουργίας Υποδοχής Κυλικείου Παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19.06.2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της υπ΄αρίθµ. 16155/18-06-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 33/2018 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 280/11882/04-05-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
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 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

 

2. Μέλος 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

 

3. Μέλος 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 280/11882/04-05-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισµό,  



β)την αριθ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
13196/17-05-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 280/11882/04-05-2018 

∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 19η Ιουνίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα, µε την έγγραφη 
ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.: 16155/18-06-2018  προς τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού) για τον οικονοµικό φορέα του οποίου η προσφορά είχε 
λάβει αριθ.πρωτ. 13127/16-05-2018.  

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 αριθµ. πρωτ. 13127/16-05-2018 

Α/Α Προµηθευτής Αριθ.πρωτ. Προσφοράς & Ηµερ. Υποβολής Αριθ.Πρωτ. Υποβολής ∆ικ/ών Κατακύρωσης 

 
1 

ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 

13127/16-05-2018 15760/14-05-2018 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που έχουν ορισθεί ως µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών  Υπηρεσιών για το έτος 2018 (αριθ. 33/2018 αποφ)  για την αποσφράγιση των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, αποσφράγισαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ως άνω αναφερθείσας εταιρείας µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 280/11882/04-05-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β) την αριθ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 

13196/17-05-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 15746/13-04-2018 γραπτή ενηµέρωση ,  προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει 

αριθµ. πρωτ. 13127/16-05-2018 , 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατετέθη την 14η Ιουνίου 2018, , ύστερα από την ορισθείσα, µε το αριθ. 

15746/13-04-2018 έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών,  προθεσµία των δέκα(10) ηµερών και προσκοµίσθηκαν 
εµπρόθεσµα - (αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς(15760/14-06-2018), της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 13127/16-05-2018  , ήτοι 
της ατοµικής επιείρησης  µε την επωνυµία « ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 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.  

(Β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 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.  

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

(∆) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

Σηµειώνεται ότι τα λοιπά δικαιολογητικά, που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. και έχουν κατατεθεί, έχουν ελεγχθεί µε την αποσφράγιση του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  παραµένουν σε ισχύ, έως και σήµερα. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 13127/16-05-2018, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», θα έπληττε ανεπανόρθωτα  αφενός την  τουριστική εικόνα  του 
νησιού και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία   του ∆ήµου Κεφαλονιάς  µε αποτέλεσµα την  απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να 
καλυφθούν από άλλες πηγές, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», επιτεύχθηκε ποσοστό έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην οικονοµική 
ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την αριθ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
13196/17-05-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής  



στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε  αριθµ. πρωτ. 13127/16-05-2018  της ατοµικής 
επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ », 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», την ατοµική επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ », 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) 
αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  
 
         β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του   
 διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για ««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
 ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και  
β) την ανακήρυξη ως οριστικού  αναδόχου τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», 
 ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,37% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.664,00€ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνεί τόσο   µε την ιδιωτικοποίηση των 
 υπηρεσιών  λειτουργίας Μύρτου   όσο και µε την χωροθέτηση και γενικότερα τον  τρόπο λειτουργίας που  
 εφαρµόζεται από την ∆ηµοτική Αρχή . 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία – Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης Άγγελος  και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   16   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  125/4-05- 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
Α∆Α: 6ΛΓ0ΩΕ5-Μ9Ω  
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   13196/17-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  όπως εγκρίθηκε µε 
την 158/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΨΞΛΕΩΕ5-ΖΒΦ. 
5) Το µε αρίθ. πρωτ.   16233/19-06-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 16233/ /19-06-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του  
Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  73.670,39 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

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

προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,37 % και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.664,00 € . 
 

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

µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 



 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
 αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   186  / 2018                                                                     Α∆Α: Ω14ΝΩΕ5-ΤΓΛ         
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  8ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. 
Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-06-2018  διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Πρόεδρου  της κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου  µε το οποίο διαβιβάζει το  από 12-06-2018  1ο Πρακτικό του εν 
λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
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  1ο Πρακτικό  
του    διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου 
∆.Ε. Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 62.014,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α. Ε» ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , τριάντα εννιά (39 % ) επί του προϋπολογισµού 
του έργου. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  313  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  128/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 67ΩΗΩΕ5-Τ9Υ 
5) το από   12-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το από   12-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης  του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. 
Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 62.014,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2). Ανακηρύσσει   προσωρινό  µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 
62.014,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  την εταιρεία µε την επωνυµία «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε» ο 
οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοαστού επί τοις εκατό , τριάντα εννιά (39 % ) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
3) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
 
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του 
άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου 
εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου 
εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Στη συνέχεια κοινοποιείται η παρούσα απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 



κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.           
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    187  / 2018                                                                 Α∆Α: 6ΒΙ4ΩΕ5-ΧΩ6   
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Ανάπλαση πεζόδροµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα πόλεως Αργοστολίου» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  
του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πεζόδροµου ∆ιονυσίου 
Λαυράγκα πόλεως Αργοστολίου»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-06-2018   1ο Πρακτικό του εν λόγω 
∆ιαγωνισµού όπως υπογράφεται ψηφιακά τις 19-06-2018 από τον Πρόεδρό της κ.   Γεράσιµο Φιλιππάτο  το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού                                                                                    

                                                        1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

∆ιευθύνουσα ή  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  

 

 

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

Προϋπολογισµός: 111.290,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 12072/08-05-2018 

Αριθ. ∆ιακ.: 287 

Αριθ. Απ.: 130/2018 

Α∆ΑΜ:18PROC003053856 2018-05-08 

Α∆Α: 6ΩΩ7ΩΕ5-ΒΧΚ 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 12076/08-05-2018 

Α∆Α: ΩΚΜ7ΩΕ5-ΞΤΖ 



Α∆ΑΜ: 18PROC003053918 2018-05-08 

Α/Α Συστήµατος: 70881 

Λήξη υποβολής προσφορών: 05/06/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 12/06/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

 

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Τρίτη, 12 
Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
4/2018 (26/01/2018) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή 
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ 
(1.000.000,00 €) χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 

1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

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. 



Αρχικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απέκλεισε την πρόσβαση του πιστοποιηµένου 
χρήστη (χειριστή) της Αναθέτουσας Αρχής στα στοιχεία των προσφορών των διαγωνιζοµένων, έως την αποστολή 
του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οπότε και µεταβιβάζει ξανά την αρµοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στον αρµόδιο 
πιστοποιηµένο χρήστη (χειριστή) της Αναθέτουσας Αρχής. 

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 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): 

Πίνακας 2:Πίνακας Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του 
αριθ. πρωτ. έντυπης προσφοράς) 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

Χρόνος 
Υποβολής 

Προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης 
Προσφοράς ή Αριθ. εγγύησης 

ηλεκτρονικής έκδοσης 

1 77083 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

37,46 % 
05/06/2018 

09:38:18 
15.134/07-06-2018 

2 74290 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 35,96 % 
04/06/2018 

11:43:08 
14.946/06-06-2018 

3 77195 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ 
31,33 % 

05/06/2018 
08:58:29 

e-17599/05-06-2018  

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 



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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

2 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής του 
προσφέροντα είναι µικρότερος από αυτόν που ορίζεται 
στην παράγ. 15.3 της διακήρυξης 

Σύµφωνα µε την παράγ. 15.3 του άρθρου 15 της 
διακήρυξης, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 (δηλ. 12 
µήνες) της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 05/07/2019, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

Η εν λόγω εγγυητική συµµετοχής είχε χρόνο ισχύος 310 
ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

590518/04-06-2018  

Τράπεζα Πειραιώς 
311361-1/12-06-18 έγγραφο της 

Τ.Π. 

2 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 
122099/29-05-2018 
ΤΜΕ∆Ε ΠΑΤΡΩΝ 

V/12229/16-06-18 βεβαίωση 
ΤΜΕ∆Ε 



3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ 

e-17599/05-06-2018 
ΤΜΕ∆Ε 

V/12253/14-06-18 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 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 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: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

2. την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ» 

3. την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄» µε µέση 
έκπτωση προσφοράς 37,46 % 

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

5. 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) 

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. 

Συνηµµένα (Εκτυπώσεις του υποσυστήµατος): 

1. Ανασκόπηση  
2. Οικονοµικές Προσφορές 
3. Έλεγχος Οµαλότητας 

Αργοστόλι 14-06-2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
1. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 



2. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ   

 
 
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  1ο Πρακτικό  

του  ηλεκτρονικού   διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

β) την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ» 

γ)την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕ΄΄» µε µέση έκπτωση 
προσφοράς 37,46 % 

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

στ)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). 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει ότι δεν διαφωνεί µε την κατασκευή του εν λόγω έργου ,αλλά επειδή 
υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στο Αργοστόλι και στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου  που είναι 
βασικά  για την  καθηµερινή επιβίωση των οικογενειών και των εργαζοµένων όπως νερό – σχολεία κ.λ.π που η 
∆ηµοτική Αρχή δεν τα έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα για την λύση τους ,  καταψηφίζει την εισήγηση. 

          Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   84 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 130/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: ΨΝ22ΩΕ5-9ΙΕ   
4) το από   14-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού  ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το από   14-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 , του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» εκτιµώµενης αξίας  111.290,32 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

2). Απορρίπτει την προσφορά  του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ» 

3) ανακηρύττει   προσωρινό  µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄» µε µέση έκπτωση προσφοράς 
37,46 % 

4)η παρούσα απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού κοινοποιείται  σε όλους τους προσφέροντες, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.1 θ) της διακήρυξης 



5) παρέχει  πρόσβαση 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) 

6) 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.  
7) Στην συνέχεια  προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος , στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   188  / 2018                                                                   Α∆Α: 69ΜΑΩΕ5-84Ξ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  10 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  
του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 21ης 
Μαΐου και Ριζοσπαστών»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-06-2018   1ο Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού 
όπως υπογράφεται ψηφιακά από τον Πρόεδρό της κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού                                                                                              Αργοστόλι 14-06-2018 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε 



διαδικασίες των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και 
του προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

∆ιευθύνουσα ή  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  

 

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 

Προϋπολογισµός: 1.120.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 11982/07-05-2018 

Αριθ. ∆ιακ.: 283 

Αριθ. Απ.: 129/2018 

Α∆ΑΜ: 18PROC003048922 2018-05-07 

Α∆Α: ΩΩ2ΣΩΕ5-ΑΓΗ 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 11984/07-05-2018 

Α∆Α: ΨΒ19ΩΕ5-Ξ9Β 

Α∆ΑΜ: 18PROC003048935 2018-05-07 

Α/Α Συστήµατος: 71971 

Λήξη υποβολής προσφορών: 29/05/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 05/06/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

 

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 
και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5/2018 
(26/01/2018) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΨΩ∆ΩΕ5-7Ε∆, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών 
δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) 
χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 

1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 

2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 

3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 

4 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 

5 

Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 

6 

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

Τακτικό Μέλος 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

7 

Εκπρόσωπος Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων 

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. 

Αρχικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απέκλεισε την πρόσβαση του πιστοποιηµένου χρήστη 
(χειριστή) της Αναθέτουσας Αρχής στα αποσφραγισθέντα στοιχεία των προσφορών των διαγωνιζοµένων, έως την 
αποστολή του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οπότε και µεταβιβάζει ξανά την αρµοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στον αρµόδιο 



πιστοποιηµένο χρήστη (χειριστή) της Αναθέτουσας Αρχής, µέσω της διαδικτυακής πύλης: 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., επιλέγοντας: Είσοδος Χρηστών ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ηµόσια Έργα: 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp 

όπου συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

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): 

Πίνακας 2:Πίνακας Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του 
αριθ. πρωτ. έντυπης προσφοράς) 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

Χρόνος 
Υποβολής 

Προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης 
Προσφοράς ή Αριθ. εγγύησης 

ηλεκτρονικής έκδοσης 

1 75069 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

53,13 % 
29/05/2018 

09:36:08 
14392 

31-05-2018 

2 76205 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 52,66 % 
29/05/2018 

09:59:23 
e-16802 

25/05/2018 

3 74468 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 45,88 % 
29/05/2018 

09:22:50 
e-16849 

25/05/2018 

4 76201 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 35,85 % 
29/05/2018 

09:11:01 
14667 

04-06-2018 

5 75512 ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. 31,43 % 
28/05/2018 

21:16:10 
e-16834 

25/05/2018 

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 

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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

2 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

3 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

4 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

5 ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. 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 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ 

590511 
25/05/2018 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η από 06/06/2018 αποστολή µε 
φαξ της Τράπεζας Πειραιώς 

2 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
e-16802 

25/05/2018 
Α/Α: V/12202 

ΑΘΗΝΑ: 14/06/2018 



3 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 
e-16849 

25/05/2018 
Α/Α: V/12194 

ΑΘΗΝΑ: 14/06/2018 

4 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
55484 

25/05/2018 
ΤΜΕ∆Ε Χαλκίδας 

Η από 11/06/2018 αποστολή µε 
φαξ του ΤΜΕ∆Ε Χαλκίδας 

5 ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. 
e-16834 

25/05/2018 
Α/Α: V/12199 

ΑΘΗΝΑ: 14/06/2018 

Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό του 
Πίνακα 4, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14/06/2018, 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: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 

2. την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ µε µέση 
έκπτωση προσφοράς 53,13% 

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) 

5. την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης, κατακύρωσης του 
διαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση και των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016 (βλ. άρθρα 80, 103, 
105 & 316) συνδυαστικά µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 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. 



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 
 
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  1ο Πρακτικό  

του  ηλεκτρονικού   διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 
21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 

β)την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ µε µέση έκπτωση 
προσφοράς 53,13% 

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

δ)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) 

ε)την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης, κατακύρωσης του διαγωνισµού µετά 
την ολοκλήρωση και των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016 (βλ. άρθρα 80, 103, 105 & 316) συνδυαστικά µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει ότι δεν διαφωνεί µε την κατασκευή του εν λόγω έργου ,αλλά επειδή 
υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στο Αργοστόλι και στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου  που είναι 
βασικά  για την  καθηµερινή επιβίωση των οικογενειών και των εργαζοµένων όπως νερό – σχολεία κ.λ.π που η 
∆ηµοτική Αρχή δεν τα έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα για την λύση τους ,  καταψηφίζει την εισήγηση. 

         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις 24 & 25 /2015  αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 129/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: ΩΜΧ6ΩΕ5-ΣΧΣ 
4) το από   14-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού  ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 



1). Εγκρίνει στο σύνολό του το από   14-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 , του  έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης Μαΐου και 
Ριζοσπαστών»εκτιµώµενης αξίας  1.120.000,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

2). Ανακηρύττει   προσωρινό  µειοδότη , τον προσφέροντα µε την επωνυµία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ µε µέση έκπτωση προσφοράς 
53,13% 

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) 

5)Την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού µετά 
την ολοκλήρωση και των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016(βλ. άρθρα 80, 103, 105 & 316) συνδυαστικά µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 
7) 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.  
8) Στην συνέχεια  προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος , στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     189 / 2018                                                          Α∆Α: ΨΟΧΙΩΕ5-15Α 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης τεσσάρων αδιάθετων κοινοχρήστων 
χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι. 
 



Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 11ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση  
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης τεσσάρων αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας 
Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 16197/19-06-2018 διαβιβαστικό  του 
Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. ∆ηµάρχου Αλεξάνδρου Παρίση    σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 16196/18-06-2018 Πρακτικό της  
παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  16196 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  18ην Ιουνίου 2018, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 
15512/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να 
διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων 
χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 14849/2018 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.                
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Αλέξανδρος  Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος)  
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 
Στις  10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           1.  Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε11 επί της Πλατείας  
                Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία   
                ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22. 
                Εµβαδόν ακινήτου 31,39 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:  784,75 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν υποβλήθηκαν προσφορές 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                 
 
           2.   Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε26 επί της Πλατείας  
                 Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  
                 Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8. 
                 Εµβαδόν ακινήτου 33,18 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:  829,5 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΙΝΟΣ  Α.Ε. ξενοδοχειακή εταιρεία    Κονάδης Ευάγγελος         880  € 
  2.    
  3.    
 



Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρεία  ΑΙΝΟΣ  Α.Ε. η οποία προσέφερε το ποσόν των 
880 €.  Εγγυητής είναι ο κ. Κονάδης Ευάγγελος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
 Ο  Πρόεδρος                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
             3.  Εκµίσθωση  αδιάθετου  κοινόχρηστου χώρου Ε43 επί της Πλατείας  
                Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  
                Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16. 
                Εµβαδόν ακινήτου 94,56 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:  2.364 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Ε. ΚΟΝΑ∆ΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε. 
εκπρόσωπος  εταιρείας  Κονάδης 
Ευάγγελος 

  Γεωργάτος Κων/νος            2.420 € 

  2.    
  3.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρεία Ε. ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 2.420 €. Εγγυητής είναι ο κ. Γεωργάτος Κων/νος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
 Ο  Πρόεδρος                                                                        
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
           4.  Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε54  επί της Πλατείας   
                Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  
                Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10. 
                Εµβαδόν ακινήτου 172,08 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:  4.302 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                 
  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 
 



Κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών η εταιρεία «Ε. ΚΟΝΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» εµφανίστηκε µε την 
πληρεξούσια δικηγόρο της κα Αναστασιάδου Ευτυχία και κατέθεσε πλην των υπολοίπων δικαιολογητικών και την 
υπεύθυνη δήλωση περί ανεπιφυλάκτου αποδοχής των όρων της διακήρυξης προκειµένου να συµµετάσχει τυπικά 
στον διαγωνισµό γνωστοποιώντας την άσκηση της 121345/18 ειδικής ∆ιοικητικής Προσφυγής κατά των 
προσβαλλόµενων σε αυτή πράξεων µε την οποία προσβάλλονται όροι της ∆ιακήρυξης για τους οποίους δήλωσε 
και προφορικά την επιφύλαξη της (προκειµένου να µην απεµποληθούν δικαιώµατα από την άσκηση αυτής). 
 
    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        ΤΑ  ΜΕΛΗ                    Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
                                                                           
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
           
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι θα έπρεπε µε εφικτές µετακινήσεις να 
κατανεµηθεί ο κοινόχρηστος χώρος της Πλατείας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα  καταστήµατα  
καταλαµβάνοντας ίσα µέτρα. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι ήδη έχει καταληφθεί από τα καταστήµατα 
µεγάλο µέρος του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας . 

         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                    
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  154/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  165/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 78ΡΘΩΕ5-
Β39 
4) Το   16196/18-06-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 16196/18-06-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, 
δηµόσιου µειοδοτικού   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. στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ17-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 Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού 
εµβαδού 172,08 στο οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)}  
 
 2)Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε11 επί της Πλατείας 
Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία   ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22     Εµβαδού  ακινήτου 
31,39 τ.µ και   µε   Τιµή εκκίνησης:  784,75 €  
 
 3) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε26 επί της Πλατείας   Βαλλιάνου  
στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 µε Εµβαδόν ακινήτου 33,18 τ.µ. και  µε 
Τιµή εκκίνησης:  829,50  € την εταιρία  µε την επωνυµία ΑΙΝΟΣ Α.Ε η οποία προσέφερε το ποσό των 880,00 € . 
4) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  αδιάθετου  κοινόχρηστου χώρου Ε43 επί της Πλατείας  
    Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία   Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16  
   µε εµβαδόν ακινήτου 94,56 τ.µ. και Τιµή εκκίνησης  2.364,00 € , την εταιρία  µε την επωνυµία  
Ε. Κονάδης και ΣΙΑ Ε. Ε  η οποία προσέφερε το ποσό των  2.420,00 € . 
5) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό της  Εκµίσθωσης  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε54  επί της Πλατείας  
Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 µε 
Εµβαδόν ακινήτου 172,08 τ.µ. και  Τιµή εκκίνησης   4.302,00  € . 
 
 
 



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     190 / 2018                                                            Α∆Α: ΩΗ5ΗΩΕ5-Ξ3Ρ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση  Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης τεσσάρων 
αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι. 
 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 12ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση  
Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης τεσσάρων αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων 
επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 16669/22-06-2018 
διαβιβαστικό  του Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπύρίδωνος Ματιάτου     σύµφωνα µε 
το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 16668/22-06-2018 Πρακτικό της  
παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  16668 
 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   22αν Ιουνίου 2018, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα             09.00 π.µ. συνήλθε  σε  
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, 
για να διενεργήσει επαναληπτικό φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης  αδιάθετων 
κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 14849/2018 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.                
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2)   Γεώργιος Κατσιβέλης  (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           1.  Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε11 επί της Πλατείας  
                Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία   
                ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22. 
                Εµβαδόν ακινήτου 31,39 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:  784,75 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                 
  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   
   2.  Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε54  επί της Πλατείας   
                Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  
                Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10. 
                Εµβαδόν ακινήτου 172,08 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:  4.302 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  



  1.                 
  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 : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι θα έπρεπε µε εφικτές µετακινήσεις να 
κατανεµηθεί ο κοινόχρηστος χώρος της Πλατείας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα  καταστήµατα  
καταλαµβάνοντας ίσα µέτρα. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι ήδη έχει καταληφθεί από τα καταστήµατα 
µεγάλο µέρος του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας . 

         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  154/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  165/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 78ΡΘΩΕ5-
Β39 
4) Το   16668/22-06-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
6) την 189/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση τακτικού διαγωνισµού) 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 16668/22-06-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, 
δηµόσιου µειοδοτικού  Επαναληπτικού 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 Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού 
εµβαδού 172,08 στο οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)}  
 
 2)Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε11 επί της Πλατείας 
Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία   ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22     Εµβαδού  ακινήτου 
31,39 τ.µ και   µε   Τιµή εκκίνησης:  784,75 €  
3) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό της  Εκµίσθωσης  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε54  επί της Πλατείας  
Βαλλιάνου  στο  Αργοστόλι  που  προσδιορίζεται  µε  τα  σηµεία  Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 µε 
Εµβαδόν ακινήτου 172,08 τ.µ. και  Τιµή εκκίνησης   4.302,00  € . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   191 / 2018                                                                     Α∆Α: ΩΥΕΧΩΕ5-ΧΝΕ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση προσφυγής  κατά της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης  του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και ορισµός 
δικηγόρου. 
 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι απέχει από την συζήτηση και την ψηφοφορία για το εν λόγω θέµα γιατί το 
 έχει χειριστεί υπηρεσιακά.  
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα  



ηµερήσιας διάταξης :Άσκηση προσφυγής  κατά της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης  του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και ορισµός 
δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  16327/20-06-2018 εισήγηση της η οποία  αναλυτικά 
έχει ως εξής:   
 

  Με το µε αριθ. πρωτ. 1744/18-5-2018 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης διαβιβάστηκε στη 
Νοµική Υπηρεσία η µε αριθ. 7/2018 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. η οποία λήφθηκε στις 29-03-2018 και 
κοινοποιήθηκε στην Υ∆ΟΜ στις 8-5-2018 µε την επισήµανση ότι κατά την άποψη της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης συντρέχουν λόγοι προσφυγής για την ακύρωση και αναστολή κατά της απόφασης αυτής για την 
προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.  Με την εν λόγω απόφαση το συλλογικό όργανο έκανε δεκτή την 
προσφυγή πολίτη και ακύρωσε την από 01-08-2016 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης η οποία διενεργήθηκε επί των οδών Γερ. Φωκά και Ιακώβου Πυλαρινού στο Αργοστόλι.  
 Κατά της απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου εντός εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που ο προσφεύγων έλαβε 
αποδεδειγµένα γνώση του περιεχοµένου της.  
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση προσφυγής-αίτησης 
ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.  Ν. Κεφαλληνίας ορίζοντας για τη σύνταξη, 
κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής, την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου καθώς και τη δικηγόρο Πατρών Γεωργία Κατριβέση προκειµένου να ενεργούν 
είτε από κοινού είτε χωριστά. Επίσης καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την κατάθεση αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω   απόφασης   χορηγώντας   την  ίδια ως  άνω  εντολή  στις  ίδιες δικηγόρους.    
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 550/2018 Πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης 
Την αριθ. 16327/ 20-06-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  1.080,00 €   και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α  00.6111 µε 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών» από τον Προϋπολογισµό 2018. 
2)Εγκρίνει  την άσκηση προσφυγής-αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.   
Ν. Κεφαλληνίας. 
3) Ορίζει για τη σύνταξη, κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση της εν λόγω προσφυγής  την επί παγία 
αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου καθώς και τη δικηγόρο Πατρών Γεωργία 
Κατριβέση προκειµένου να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά.  
4) Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω   απόφασης   του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.  Ν. 
Κεφαλληνίας και  χορηγεί εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου καθώς και τη δικηγόρο Πατρών Γεωργία Κατριβέση προκειµένου να ενεργούν είτε από κοινού 
είτε χωριστά για την κατάθεση της εν λόγω αίτησης αναστολής. 
4) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    192 / 2018  
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου µέσου Έφεσης.                                           Α∆Α: ΨΓΥΧΩΕ5-ΤΒΖ 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Μη άσκηση ένδικου µέσου Έφεσης» δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής  
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  θέτει υπόψη της Επιτροπής  την 
µε αρίθ πρωτ.  16064/18-06-2018 εισήγηση  της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 Στις 7 Ιουνίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 28-07-
2014 αγωγή της Μαρίας Κουρούκλη κατά, µεταξύ άλλων, και του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία ζητούσε να 
γίνει διόρθωση εσφαλµένων κτηµατολογικών εγγραφών προκειµένου να αναγνωρισθεί κύρια των 
περιγραφοµένων σε αυτήν ακινήτων. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας µε την µε αριθ. 12/2018 απόφαση 



του έκανε δεκτή την εν λόγω αγωγή. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το µε αριθ. πρωτ. 32985/2015 έγγραφο της η 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, διαβιβάζοντας το φάκελο και τις απόψεις της στη Νοµική Υπηρεσία ενόψει της 
συζήτησης της υπόθεσης, είχε διατυπώσει την άποψη ότι η ένδικη ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 25033ΕΚ00120, 
αντιστοιχεί σε αγροτική οδό, για την οποία δεν υφίσταται διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης οδού, απαλλοτρίωση 
ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου. Στο ίδιο ως άνω έγγραφο της, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι, 
λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία και τις ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους καθώς και σχετική επιστολή 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΕ για τους εκτός σχεδίου πόλης δρόµους, αρµόδια υπηρεσία για να εκφέρει απόψεις  
σχετικά    µε   την   διόρθωση   των  γεωµετρικών   στοιχείων  των  
ειδικών εκτάσεων είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως αυτό εκπροσωπείται από τις κατά 
τόπους Κτηµατικές Υπηρεσίες. 
 Ως εκ τούτου σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, το οποίο τέθηκε υπόψη του ∆ικαστηρίου, ο ∆ήµος µε 
την επιφύλαξη δικαιωµάτων του που µπορεί να προκύψουν στο µέλλον, δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας 
επί του τµήµατος µε το ειδικό ΚΑΕΚ. 
 Κατά συνέπεια δεν συντρέχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι για άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 
12/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τη µη άσκηση έφεσης κατά της µε 
αριθ. 12/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.    
  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

          Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 16064/ 18-06-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Την µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 12/2018 απόφασης του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας διότι 
σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  δεν συντρέχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι 
για  την άσκηση αυτής. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                      Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                            
                                                                                                                                  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                             
                                                                                                                         Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                               
                                                                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            
                                                                                                                                         Μινέτος ∆ιονύσιος  
     Σοφία Γαρµπή    
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


