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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 
28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο:  2671360154 
Fax:  2671022572                                                           

 

                                                                                                                                                           
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

της  22
ης 

 (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  24
η
  Ιουλίου  

2020.  
 

 
Στο Αργοστόλι σήμερα  την  24

η
  Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 14:00   συνήλθε σε 

κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική 

Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12551 22-07-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (23-07-2020)  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/A/19 -07-2018). 

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

από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  

(5) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

2.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                      ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                        

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

Στην συνεδρίαση παρίσταται ο  κ.  Φραντζής Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου . 

                 

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

Μέλη τα παρακάτω:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   113  /2020                                               ΑΔΑ:Ω2ΗΣ46ΜΓΤΤ-Ω4Ξ 
Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικ.  έτους 2020.   
 

Με την αριθ. πρωτ.  12551/22-07-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (23-07-2020) Πρόσκληση , καλεστήκατε σε 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να συζητήσουμε  τα παρακάτω  θέματα   

ημερήσιας διάταξης : 

 

1.Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού  του οικ. έτους 2020. 

2.Σύνταξη Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου  2020 . 

3. Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και 

πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogicGenesis για το έτος 2020. 

4. Έγκριση 1ου  Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών  2020 

(με διαπραγμάτευση). 

5.  Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, 

ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
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σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

6. Έγκριση 1ου  Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, 

ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για 

την λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ( με διαπραγμάτευση). 

7.  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020» 

με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ,(διορθώθηκε ο τίτλος του θέματος 

γιατί είχε εκ παραδρομής εγγραφεί εσφαλμένος) . 

8. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση 

«Υπαπαντή» Πεσσάδας  Δ. Ε.  Λειβαθούς. 

Ζητείται ο ορισμός της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  λόγω  επικείμενων καταληκτικών 

ημερομηνιών. 

 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία -

Σπαθής Σταύρος- Γαβριελάτος Αργύρης  & Μινέτος Διονύσιος. 

                

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ,  εισηγούμενος  το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   

πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020»  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής καταρχήν  

την με αριθ. πρωτ. 11880 /14-07-2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος 

Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Προμηθειών κ. Κουστουμπάρδη Σοφίας   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού  του Οικ. Έτους2020» 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/19, προκειμένου να  επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της εγγεγραμμένης, στον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2020, πίστωσης   

Κ.Α.Ε. απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση της  

κάτωθι αναφερόμενης πίστωσης, έως του ποσού των 1.450,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 10029/ 

23-06-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού  

και Παιδείας Δήμου Αργοστολίου από τον Κ.Α Εξόδων 00.6434.04 με τίτλο «Δαπάνες διαφήμισης Δήμου  

Αργοστολίου σε Τουριστικά περιοδικά, εκδόσεις, σε ηλεκτρονικά μέσα, internet, ραδιόφωνο, τηλεόραση  κλπ.» 

 ως ο κάτωθι πίνακας. 

 

Α/Α 

 

Κ.Α.Ε. 

 

Ψηφισθέν 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ποσό Πίστωσης προς 

εξειδίκευση 

Σε € 

1 

 
00.6434.04 10.000,00€ 

Ημισέλιδη διαφημιστική καταχώριση σε τουριστικό οδηγό 

που διανέμεται με την εφημερίδα Guardian το Σεπτέμβριο 

του 2020 σε συνεργασία με το National Geographic .  

                 1.450,00€ 

Συνημμένα: 

α)αριθ.3135/20-3-20 έγγραφο Υπουργείου Τουρισμού περί έγκρισης του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής  

                     του  Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020 

β)αριθ. Ε151/16-4-2020 [6Ξ1Δ46ΜΓΨ7-ΗΝ2] έγγραφο της Γενικής Γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης περί  

κατάρτισης  του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020.  

γ) Η αριθ. 10029/23-06-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Τμήμα Τουριστικής  

Ανάπτυξης , πολιτισμού και παιδείας Δήμου Αργοστολίου. 

 

 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθμ πρωτ. 12061/16-07-2020 εισήγηση της  

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους, στο χώρο 

της παρέλασης του κάθε τοπικού διαμερίσματος με τοποθέτηση δάφνινων στεφανιών. 

 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας  ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 59/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 33062/27-02-2020 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6443 πίστωση 

ύψους 3.000,00 € για Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 

 

Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: 

«Ο Δήμαρχος: 

[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για 

μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν 

κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 

αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού." 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του 

άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 

περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό 

συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής 

ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις 

ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου (για τις εθνικές επετείους και λοιπές εκδηλώσεις) 

 

Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 

00.6443 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ως εξής: 

1. Ποσού 425,12 ευρώ για προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου 

(για τις εθνικές επετείους και λοιπές εκδηλώσεις) 

 

 

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

Πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη να προβούν στην εξειδίκευση των παραπάνω εγκεκριμένων πιστώσεων 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

 Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν:  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  Γαβριελάτος 

Αργύριος-  Σπαθής Σταύρος     &  Μινέτος Διονύσιος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 

και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 τις  αριθ. πρωτ. 11880/14-07-2020 και 12061/16-07-2020 εισηγήσεις  της αρμόδιας Υπηρεσίας 

 την πρόταση  του Προέδρου: 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εξειδικεύει τις   παρακάτω εγκεκριμένες  πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου  οικονομικού  

έτους 2020   όπως παρακάτω: 
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Α/Α 
 

Κ.Α.Ε. 
 

Ψηφισθέν 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ποσό Πίστωσης προς 
εξειδίκευση 
Σε € 

1 
 

00.6434.04 10.000,00 € 

Ημισέλιδη διαφημιστική καταχώριση σε τουριστικό οδηγό 

που διανέμεται με την εφημερίδα Guardian το 

Σεπτέμβριο του 2020 σε συνεργασία με το National

Geographic .  

              1.450,00 € 

 

2 
 

00.6443  3.000,00  € 

Προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις ανάγκες του 

Δήμου Αργοστολίου (για τις εθνικές επετείους και λοιπές 

εκδηλώσεις) 

                 425,12 € 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   114  /2020                                                            ΑΔΑ: 6ΝΟΜ46ΜΓΤΤ-ΝΞΗ 
Σύνταξη Έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου.  
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση δίνει τον λόγο  

στον      αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο Παυλάτο 

 ο οποίος  εισηγούμενος το  2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έκθεση αποτελεσμάτων  

εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου»  θέτει υπόψη των Μελών 

 της Επιτροπής την από 21-07-2020 εισήγηση του  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

                 Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Β΄ Τριμήνου 2020     

 

 

               Με  βάση τη διάταξη που εκδόθηκε με αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’)  

            «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης  

             του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,  καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

             τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό  

             συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

             Δήμου. 

             Με τη λήξη του δεύτερου  τριμήνου έτους 2020 (εξαμήνου) αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010  όπως  

           τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014,  

           υποβάλουμε προς έγκριση την  έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 

           Αργοστολίου, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 

           τριμήνου όπως παρακάτω :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 7.984.093,63 3.992.415,11 50,00 3.885.832,13 48,67 97,33 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 505.300,00 146.918,97 29,08 64.375,99 12,74 43,82 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15.000,00 23.970,16 159,80 23.970,16 159,80 100,00 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.048.209,73 1.721.822,75 56,49 1.721.822,75 56,49 100,00 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 717.421,66 301.952,66 42,09 277.912,66 38,74 92,04 

5 Φόροι και εισφορές 275.000,00 111.801,49 40,66 111.801,49 40,66 100,00 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.364.987,80 1.680.848,08 49,95 1.680.848,08 49,95 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.174,44 5.101,00 8,77 5.101,00 8,77 100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 9.178.902,16 904.326,56 9,85 870.867,92 9,49 96,30 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 518.231,54 358.892,95 69,25 358.892,95 69,25 100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.739.170,62 382.441,51 4,94 382.441,51 4,94 100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 231.000,00 64.216,70 27,80 55.862,90 24,18 86,99 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 690.500,00 98.775,40 14,30 73.670,56 10,67 74,58 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.338.961,96 446.583,64 33,35 133.669,64 9,98 29,93 

21 Τακτικά έσοδα 939.745,06 143.110,64 15,23 125.838,64 13,39 87,93 

22 Έκτακτα έσοδα 399.216,90 303.473,00 76,02 7.831,00 1,96 2,58 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.673.391,76 7.671.422,91 99,97 318.394,49 4,15 4,15 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 7.673.391,76 7.671.422,91 99,97 318.394,49 4,15 4,15 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.205.368,56 1.829.620,26 43,51 1.135.689,19 27,01 62,07 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 3.140.000,00 958.932,53 30,54 954.750,55 30,41 99,56 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 759.608,56 708.527,73 93,28 18.778,64 2,47 2,65 
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43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 305.760,00 162.160,00 53,04 162.160,00 53,04 100,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.561.847,24           

  Σύνολα εσόδων 35.942.565,31 14.844.368,48 41,30 6.344.453,37 17,65 42,74 

Υπόλοιπο Ταμείου 30/6/2020 : 5.381.182,31€ 

Στοιχεία Ισολογισμού 30/06/2020 

Υπόλοιπο Προμηθευτών : 1.339.301,81€ 

Υπόλοιπο Δανείων : 6.482.631,28€ 

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 8.499.915,11€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

                                   ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

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

6 Έξοδα 13.571.199,62 11.913.433,94 113,92 4.570.477,23 33,68 4.153.770,52 3.961.140,10 29,19 86,67 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.903.109,54 4.679.066,40 104,79 2.187.330,19 44,61 2.175.481,10 2.175.481,10 44,37 99,46 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 777.696,91 639.059,86 121,69 221.653,05 28,50 216.053,71 206.042,07 26,49 92,96 

62 Παροχές τρίτων 2.068.629,96 1.671.922,68 123,73 726.759,38 35,13 714.668,31 636.664,75 30,78 87,60 

63 Φόροι - τέλη 144.600,00 27.640,00 523,15 9.297,16 6,43 9.078,47 4.710,73 3,26 50,67 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 287.208,50 79.094,53 363,12 41.093,49 14,31 31.123,06 26.393,06 9,19 64,23 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 772.753,73 772.753,73 100,00 274.969,61 35,58 274.969,61 274.969,61 35,58 100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.139.930,04 866.816,33 131,51 129.423,64 11,35 75.345,46 53.316,64 4,68 41,20 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.387.792,05 3.152.992,05 107,45 955.862,35 28,21 632.962,44 559.473,78 16,51 58,53 

68 Λοιπά Έξοδα 89.478,89 24.088,36 371,46 24.088,36 26,92 24.088,36 24.088,36 26,92 100,00 

7 Επενδύσεις 9.447.302,83 5.221.706,26 180,92 109.887,23 1,16 70.487,44 70.487,44 0,75 64,15 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.847.753,43 2.841.044,24 135,43 41.270,21 1,07 11.450,80 11.450,80 0,30 27,75 

73 Έργα 3.946.125,47 1.092.959,63 361,05 56.122,64 1,42 56.122,64 56.122,64 1,42 100,00 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.653.423,93 1.287.702,39 128,40 12.494,38 0,76 2.914,00 2.914,00 0,18 23,32 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12.788.861,53 5.558.153,14 230,09 3.272.480,14 25,59 2.582.016,09 2.556.266,53 19,99 78,11 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.394.240,94 2.274.073,14 105,28 2.231.365,82 93,20 1.545.759,07 1.530.364,39 63,92 68,58 

82 Αποδόσεις 3.312.080,00 3.284.080,00 100,85 1.041.114,32 31,43 1.036.257,02 1.025.902,14 30,97 98,54 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.082.540,59 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 135.201,33 

Σύνολα δαπανών 35.942.565,31 22.693.293,34 158,38 7.952.844,60 22,13 6.806.274,05 6.587.894,07 18,33 82,84 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συμβούλων όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να προβούν στην σύνταξη της  Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού  Β΄ Τριμήνου  

του  Δήμου Αργοστολίου  σύμφωνα με την παραπάνω  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και την υποβολή της  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος – Μινέτος 

Διονύσιος  &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019. 

2. Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου αναφορικά με την 

έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

3. Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση της   83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

4. την από 21-07-2020 εισήγηση  του αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αργοστολίου  

5. την πρόταση  του Προέδρου:  

 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, αφού έλεγξε 

την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου για το Β΄ Τρίμηνο του οικ. έτους 2020  , υποβάλλει την 

Έκθεση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου ως 

ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 7.984.093,63 3.992.415,11 50,00 3.885.832,13 48,67 97,33 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 505.300,00 146.918,97 29,08 64.375,99 12,74 43,82 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15.000,00 23.970,16 159,80 23.970,16 159,80 100,00 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.048.209,73 1.721.822,75 56,49 1.721.822,75 56,49 100,00 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 717.421,66 301.952,66 42,09 277.912,66 38,74 92,04 

5 Φόροι και εισφορές 275.000,00 111.801,49 40,66 111.801,49 40,66 100,00 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.364.987,80 1.680.848,08 49,95 1.680.848,08 49,95 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.174,44 5.101,00 8,77 5.101,00 8,77 100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 9.178.902,16 904.326,56 9,85 870.867,92 9,49 96,30 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 518.231,54 358.892,95 69,25 358.892,95 69,25 100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.739.170,62 382.441,51 4,94 382.441,51 4,94 100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 231.000,00 64.216,70 27,80 55.862,90 24,18 86,99 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 690.500,00 98.775,40 14,30 73.670,56 10,67 74,58 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.338.961,96 446.583,64 33,35 133.669,64 9,98 29,93 

21 Τακτικά έσοδα 939.745,06 143.110,64 15,23 125.838,64 13,39 87,93 

22 Έκτακτα έσοδα 399.216,90 303.473,00 76,02 7.831,00 1,96 2,58 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.673.391,76 7.671.422,91 99,97 318.394,49 4,15 4,15 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 7.673.391,76 7.671.422,91 99,97 318.394,49 4,15 4,15 
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4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.205.368,56 1.829.620,26 43,51 1.135.689,19 27,01 62,07 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 3.140.000,00 958.932,53 30,54 954.750,55 30,41 99,56 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 759.608,56 708.527,73 93,28 18.778,64 2,47 2,65 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 305.760,00 162.160,00 53,04 162.160,00 53,04 100,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.561.847,24           

  Σύνολα εσόδων 35.942.565,31 14.844.368,48 41,30 6.344.453,37 17,65 42,74 

Υπόλοιπο Ταμείου 30/6/2020 : 5.381.182,31€ 

Στοιχεία Ισολογισμού 30/06/2020 

Υπόλοιπο Προμηθευτών : 1.339.301,81€ 

Υπόλοιπο Δανείων : 6.482.631,28€ 

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 8.499.915,11€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

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

6 Έξοδα 13.571.199,62 11.913.433,94 113,92 4.570.477,23 33,68 4.153.770,52 3.961.140,10 29,19 86,67 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.903.109,54 4.679.066,40 104,79 2.187.330,19 44,61 2.175.481,10 2.175.481,10 44,37 99,46 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 777.696,91 639.059,86 121,69 221.653,05 28,50 216.053,71 206.042,07 26,49 92,96 

62 Παροχές τρίτων 2.068.629,96 1.671.922,68 123,73 726.759,38 35,13 714.668,31 636.664,75 30,78 87,60 

63 Φόροι - τέλη 144.600,00 27.640,00 523,15 9.297,16 6,43 9.078,47 4.710,73 3,26 50,67 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 287.208,50 79.094,53 363,12 41.093,49 14,31 31.123,06 26.393,06 9,19 64,23 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 772.753,73 772.753,73 100,00 274.969,61 35,58 274.969,61 274.969,61 35,58 100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.139.930,04 866.816,33 131,51 129.423,64 11,35 75.345,46 53.316,64 4,68 41,20 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.387.792,05 3.152.992,05 107,45 955.862,35 28,21 632.962,44 559.473,78 16,51 58,53 

68 Λοιπά Έξοδα 89.478,89 24.088,36 371,46 24.088,36 26,92 24.088,36 24.088,36 26,92 100,00 

7 Επενδύσεις 9.447.302,83 5.221.706,26 180,92 109.887,23 1,16 70.487,44 70.487,44 0,75 64,15 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.847.753,43 2.841.044,24 135,43 41.270,21 1,07 11.450,80 11.450,80 0,30 27,75 

73 Έργα 3.946.125,47 1.092.959,63 361,05 56.122,64 1,42 56.122,64 56.122,64 1,42 100,00 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.653.423,93 1.287.702,39 128,40 12.494,38 0,76 2.914,00 2.914,00 0,18 23,32 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12.788.861,53 5.558.153,14 230,09 3.272.480,14 25,59 2.582.016,09 2.556.266,53 19,99 78,11 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.394.240,94 2.274.073,14 105,28 2.231.365,82 93,20 1.545.759,07 1.530.364,39 63,92 68,58 

82 Αποδόσεις 3.312.080,00 3.284.080,00 100,85 1.041.114,32 31,43 1.036.257,02 1.025.902,14 30,97 98,54 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.082.540,59 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 135.201,33 

Σύνολα δαπανών 35.942.565,31 22.693.293,34 158,38 7.952.844,60 22,13 6.806.274,05 6.587.894,07 18,33 82,84 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      115 /2020                                                          ΑΔΑ: 66ΛΟ46ΜΓΤΤ-ΔΩ5 
Έγκριση 2

ου
 Πρακτικού Επιτροπής  του συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία:  

«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogicGenesis  
για το έτος  2020» 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα  

της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Επιτροπής  του συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

Υπηρεσία: «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 

SingularLogicGenesis για το έτος  2020» έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής   το από 14-

07-2020  2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά  έχει  ως 

εξής:   

  

  

  
 

                                

  

                         

2
ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Της επιτροπής διαγωνισμού, για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας, σύμφωνα 

με την «συνοπτική διαδικασία» του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα: 

1. Στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»). 

2. Στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»). 

3. Στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών)και 

ειδικότερα στην παρ. 5. 

4. Στο άρθρο100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών). 

5. Στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (Συνοπτικός διαγωνισμός) 

6. Της διακήρυξης της υπηρεσίας. 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Υπηρεσία: Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 

SingularLogicGenesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Προϋπολογισμός: 34.292,20 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

Πρωτογενές-Μελέτη: ΑΔΑΜ: 20REQ006626418 2020-04-28 

Κατάρτιση Όρων: Αριθ. Απόφ. 59/2020 ΑΔΑ: ΩΩΕΛ46ΜΓΤΤ-ΚΙΡ 

Διακήρυξη: ΑΔΑΜ: 20PROC006667747 2020-05-07 

ΑΔΑ: Ω1Σ446ΜΓΤΤ-ΠΘΜ 

Αριθ. Πρωτ.: 6754/06-05-2020 

Αριθ. Απ.: 182 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 6797/07-05-2020 

ΑΔΑ: 6Θ5Ξ46ΜΓΤΤ-6ΕΠ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών ενώπιον της 

επιτροπής: 

26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών μέσω Γενικού 

Πρωτοκόλλου: 

26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αποσφράγιση(υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική-

Οικονομική Προσφορά»: 

26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1: 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΟ46ΜΓΤΤ-Υ92) 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησηςυποβολής 10243/24-06-2020 
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δικαιολογητικώνπροσωρινού μειοδότη: 

Προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

και των αποδεικτικών εγγράφων 

νομιμοποίησης, σύμφωνα με τους όρους 

της εγκεκριμένης διακήρυξης: 

Εντός  είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο 

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινούμειοδότη: 

Κατάθεση υπ’ αριθ. πρωτ. 10.975/02-07-2020 

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

Τρίτη14-07-2020 και ώρα 08:00 π.μ.η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 10/12-11-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44/14-04-2020 Απόφαση ως ετήσια επιτροπή, του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για τα έτη 2019 & 2020, έχοντας τη νόμιμη απαρτία 

(άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Υπάλληλος του Δήμου Αργοστολίου 

2 
Στεφανίτση Ευαγγελία 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος του Δήμου Αργοστολίου 

3 
Παπαχρήστου Αδαμαντία 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος του Δήμου Αργοστολίου 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της από 08-07-2020πρόσκλησης σύγκλισης επιτροπής του 

Προέδρου της), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής από την 

«SINGULARLOGICA.E.»για την εν λόγο υπηρεσία. 

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

σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «SINGULARLOGICA.E.»υπέβαλε, τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της 

σύμβασης ημερομηνίας. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας παραλάβει, με το υπ’ αριθ. 11.028/03-07-2020έγγραφο της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο 

του Δήμου εμπρόθεσμα. 

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

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

στη μονογραφή των στοιχείων του, την καταχώρηση τους και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, ως 

ακολούθως. 

 

(1) Αποσπάσματα ποινικών μητρώων: 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128469/15-5-2020 (Ιωάννης 

Θεοδωρόπουλος) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά Αρ. Πρωτ.: 16538/13-5-2020 (Γεώργιος 

Ευστρατιάδης) 

 Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος Αρ. Πρωτ.: 110938/18-5-2020 (Στέφανος 

Καψάσκης) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128471/15-5-2020 

(Αναστάσιος Κυπριανίδης) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά Αρ. Πρωτ.: 16538/13-5-2020 (Θεοδώρα 

Μπενετάτου) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου Αρ. Πρωτ.: 1936/13-5-2020 (Αφροδίτη 

Πυργιωτάκη) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128471/15-5-2020 (Ειρήνη 

Κουλούρη) 
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 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128468/15-5-2020 

(Δημοσθένης Γιαννακόπουλος) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά Αρ. Πρωτ.: 16538/13-5-2020 (Άννα 

Μακρή) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 130400/18-5-2020 (Χριστίνα 

Τσέλλου) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128473/15-5-2020 (Δημήτριος 

Παρίσης) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 128468/15-5-2020 (Γεώργιος 

Ευαγγελάτος) 

 Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας Αρ. Πρωτ.: 1242/6-4-2020 (Διονύσιος 

Δελλάλης) 

 

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ότι δεν 

τελεί: α)υπό πτώχευση, β)πτωχευτικό συμβιβασμό, γ)αναγκαστική διαχείριση, δ)διαδικασία εξυγίανσης ε) 

αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.α. της έδρας του οικονομικού φορέα.       

 Η από 29-06-2020 Υ/Δ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου εταιρείας περί μη προσκόμισης 

ορισμένων δικαιολογητικών λόγω καθυστέρησης/εκκρεμότητας έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές 

(αφορά πιστοποιητικά περί κατάθεσης ή μη αίτησης λύσης/πτωχευσης/παυσης πληρωμών, περί 

θέσης ή μη σε καθεστώς συνδιαλλαγής εξυγάνσης, περί διορισμού ή αντικατάσταση 

εκκαθαριστή, σε ειδική εκκαθάριση) 

 Πρωτοδικείο Αθηνών Αρ. Πιστοπ.: 15707/15-06-2020 περί μη πτώχευσης 

 Πρωτοδικείο Αθηνών Αρ. Πιστοπ.: 7286/18-06-2020 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

 Εφετείο Αθηνών Αρ. βεβαίωσης.: 487/04-06-2020περί μη δυνατότητας διακρίβωσης κατάθεσης 

αιτήσεως σε διαδικασία εξυγίανσης 

 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Αθηνών υπ’ αριθ. 1099033.1606424/19-06-2020 με συνημμένο το 

671/16-01-2013 

 Στοιχεία Μητρώου δραστηριότητας επιχείρησης από πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 

 Ένορκη βεβαίωση υπ’ αριθ. 3682/15-06-2020 της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου κας 

Αικατερίνης Φλουρη 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο ναπροκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ωςπρος τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας καιεπικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 Φορολογική ενημερότητα ΑΑΔΕ της εταιρείας: SINGULARLOGICA.E.Αρ. Πρωτ.: 68700097/4-6-

2020 με ημερομηνία λήξης ισχύος: 04/08/2020 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας: SINGULARLOGICA.E. Αριθ. Πρωτ.: 

547862/30-06-2020 Ισχύος έως: 29/12/2020 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ της εταιρείας: SINGULARLOGICA.E. Αριθ. Πρωτ.: 

5671/19-06-2020 Ισχύος έως: 18/06/2020 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών) της εταιρείας: 

SINGULARLOGICA.E. Αριθ. Πρωτ.: 371012/30-04-2020 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ) της εταιρείας: SINGULARLOGICA.E. Αριθ. 

Πρωτ.: 369992/30-04-2020 Ισχύος έως: 29/10/2020 

 

(4) 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. 

 Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 5151/12-06-2020 

Ισχύει μέχρι 31/12/2020 

(5) Δικαιολογητικά Σύστασης 

 Καταστατικό Εταιρείας 

 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Αθηνών υπ’ αριθ. 1099033.1606424/19-06-2020 με συνημμένο το 

671/16-01-2013 

 ΦΕΚ 9312/τ. ΑΕ & ΕΠΕ/2009 
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 ΦΕΚ 9780/τ. ΑΕ & ΕΠΕ/2009 

 ΦΕΚ 11858/τ. ΑΕ & ΕΠΕ/2009 

 ΦΕΚ 5253/τ. ΑΕ & ΕΠΕ/2010 

 ΦΕΚ 11167/τ. ΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ/2012 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. 18859/21-03-2016 με συνημμένο καταστατικό 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. 1241080/25-09-2018 με συνημμένο καταστατικό 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. 1913847/12-02-2020 με συνημμένο καταστατικό 

(6) Δικαιολογητικά Εκπροσώπησης 

 Η από 29-06-2020 Υ/Δ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου εταιρείας περίγνησιότητας αντιγράφου 

πρακτικού Δ.Σ. 18-05-2020 

 Πρακτικό Δ.Σ. 18-05-2020 

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ Αθηνών υπ’ αριθ. 1075111.1572820/28-05-2020 

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ Αθηνών υπ’ αριθ. 1075111.1572821/28-05-2020 με 

συνημμένο την υπ’ αριθ. 1978795/17-03-2020 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1935500/03-02-2020 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1608486/30-07-2019 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1424268/26-10-2018 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1427920/12-11-2018 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1195511/09-07-2018 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

 Την υπ’ αριθ. 1173926/21-05-2018 Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μειοδότη διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό μειοδότη ορισμένα πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής λόγω 

καθυστέρησης/εκκρεμότητας έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές (αφορά πιστοποιητικά περί κατάθεσης ή 

μη αίτησης λύσης/πτώχευσης/παύσης πληρωμών, περί θέσης ή μη σε καθεστώς συνδιαλλαγής 

εξυγίανσης, περί διορισμού ή αντικατάσταση εκκαθαριστή, και περί θέσης ή μη σε ειδική εκκαθάριση). 

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. πρωτ. 2133/15-04-2020 (σελ. 

18) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «….σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα 

τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 

σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν 

συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει 

τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης….». 

 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα πραγματικά γεγονότα και τους όρους της διακήρυξης η επιτροπή 

διαπίστωσε ότι τα έως τώρα υποβληθέντα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«SINGULARLOGICA.E.» είναι σύμφωνα με την προαναφερόμενη διακήρυξη και τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 

το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία 

 

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

 

την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «SINGULARLOGICA.E.»με 

ποσοστό έκπτωσης προσφοράς επί του συνόλου (άνευ Φ.Π.Α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ένα τοις 

εκατό (1%), ήτοι συνολική αξία σύμβασης της υπηρεσίας άνευ Φ.Π.Α. ποσού 27.378,45 ή 33.949,28 με το 

Φ.Π.Α. 24%και για την συνολική ποσότητα της προκηρυσσόμενης σύμβασης, για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogicGenesis» 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»υπό την προϋπόθεση ότι ο προτεινόμενος ανάδοχος θα προσκομίσει τα νομίμως 

υπολειπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης (όπως αυτά προαναφέρονται) εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ενστάσεις κατά της Απόφασης Έγκρισης του 2ου Πρακτικού υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής κατά το Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 [Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία)]. 

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

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 2) μαζί με αντίγραφο του πρακτικών, θα κοινοποιηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016). 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής  του  

συνοπτικού διαγωνισμού για την  Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 

μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis» για το έτος  2020»  συνολικού  προϋπολογισμού 

34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, β) την  ανάθεση της σύμβασης στον  οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: «SINGULARLOGICA.E.», με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς επί του συνόλου (άνευ Φ.Π.Α.) του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού ,ένα τοις εκατό (1%), ήτοι συνολική αξία σύμβασης της υπηρεσίας άνευ 

Φ.Π.Α. ποσού 27.378,45 ή 33.949,28 με το Φ.Π.Α. 24% 

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  Σπαθής Σταύρος 

–  Μινέτος Διονύσιος  &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το άρθρο 60  της   από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 

ΤΕΥΧΟΣ Α)  

 την 48 /14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΛΝ646ΜΓΤΤ-ΤΘΘ 

(περί έγκρισης της   μελέτης του Τμήματος  Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών      και 

Διαφάνειας    της  Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 Την 59 /30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 
ΑΔΑ:ΩΩΕΛ46ΜΓΤΤ-ΚΙΡ 

Αργοστόλι 14-07-2020  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1 Στεφανίτση Ευαγγελία 

  

Δημήτριος Στουπάς 2 Παπαχρήστου Αδαμαντία 
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 Το από 26-05-2020    1
ο
   Πρακτικό  της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε 

με την  89/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΑΔΑ:ΩΥΔΟ46ΜΓΤΤ-Υ92. 
 Το από 14-07-2020  παραπάνω 2

ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  

 την πρόταση του Προέδρου : 

 

                                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολο του , το  2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής  του συνοπτικού Διαγωνισμού  για την  

Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular 

Logic Genesis» για το έτος  2020»  συνολικού  προϋπολογισμού 34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 

διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 

1. Αναθέτει την σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «SINGULARLOGICA.E.»με 

ποσοστό έκπτωσης προσφοράς επί του συνόλου (άνευ Φ.Π.Α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ένα 

τοις εκατό (1%), ήτοι συνολική αξία σύμβασης της υπηρεσίας άνευ Φ.Π.Α. ποσού 27.378,45 ή 

33.949,28 με το Φ.Π.Α. 24% και για την συνολική ποσότητα της προκηρυσσόμενης σύμβασης, για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 

SingularLogicGenesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»υπό την προϋπόθεση ότι ο προτεινόμενος ανάδοχος θα 

προσκομίσει τα νομίμως υπολειπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης (όπως αυτά 

προαναφέρονται) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται  μαζί με αντίγραφο του Πρακτικού , σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016). 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με  το Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

[Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία 

κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική 

Προστασία)]. 

        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    116/2020                                                                    ΑΔΑ: Ω8ΕΣ46ΜΓΤΤ-9
 
Α4 

Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του άγονου 
τμήματος του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος   εισηγούμενος  το  4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης :      

Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του άγονου 

τμήματος του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 
έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής   το από 24-07-2020  1

ο
 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης 

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

                                                                                                              Αργοστόλι 24-07-2020  

 

1
ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ  

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

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

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

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

7. Στην παρ. 2α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) 

8. Στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»). 

9. Στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»).  

10. Στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) και 

ειδικότερα στην παρ. 5.  

11. Στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών). 

12. Της διακήρυξης της προμήθειας. 



Σελίδα | 761  

 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ιστορικό αρχικού ανοικτού διαγωνισμού διαδικασίας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

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

Έγκριση Μελέτης: ΑΔΑ: ΩΧΝΘ46ΜΓΤΤ-ΙΥΤ  

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

Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑ: 9ΠΑ946ΜΓΤΤ-3ΘΨ 

Κατάρτιση όρων ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΥΠ746ΜΓΤΤ-8ΩΨ 

Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 4809/18-03-2019 

Αριθ. Απ.: 105 

ΑΔΑΜ: 20PROC006449743 2020-03-18 

ΑΔΑ: ΨΝΜ546ΜΓΤΤ-514 

Προκήρυξη Ε.Ε.: Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 057-135486 

ΑΔΑΜ: 20PROC006448479 2020-03-18 

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

ΑΔΑ: 6ΖΘΨ46ΜΓΤΤ-Β9Κ 

Α/Α Συστήματος: 89958 

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

Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά»: 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» 

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

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

της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).  

Απόφαση έγκρισης πρακτικών 1&2: 78/2020 ΑΔΑ: ΩΗΨΓ46ΜΓΤΤ-7ΤΗ 

Διαπραγμάτευση 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα άγονα 

τμήματα του προηγηθέντος ανοικτού 

διαγωνισμού 

Αριθ. Πρωτ.: 11674/10-07-2020 

 

Α/Α Συστήματος: 94629 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» 

21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο Αργοστόλι την Τρίτη, 21/7/2020 

και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2019 

(12/11/2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΠΒΘ46ΜΓΤΤ-8ΛΑ ως ετήσια επιτροπή, του 

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

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

απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 

Πρόεδρος 
Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 
ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 11723 / 13-07-2020 σύγκλισης επιτροπής 

του Προέδρου της) για την διεξαγωγή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
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των προσφορών του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία 

διακήρυξη, στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών) και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών συνδέθηκε στο Σύστημα μέσω 

της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επιλέγοντας: Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Προμήθειες και Υπηρεσίες – Είσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και ενός μέλους προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές, το περιεχόμενο των οποίων ήταν μη προσβάσιμο μέχρι το στάδιο αυτό 

της διαδικασίας και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορές των οικονομικών 

φορέων (Εικόνα 1: Ιστορικό προσφορών). 

Εικόνα 1: Ιστορικό προσφορών 

 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και των υποφάκελων «Οικονομικών 

προσφορών» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την 

Εικόνα 2 και τον Πίνακα 2 που ακολουθούν.  

Εικόνα 2: Ιστορικό προσφορών, μετά την αποσφράγιση  

 
 

Πίνακας 2: Πίνακας Συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής  προσφοράς και του αριθ. πρωτ. 

έντυπης προσφοράς ή αριθ. εγγύησης ηλεκτρονικής έκδοσης) 

Α/Α 
Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Ημερομηνία & Ώρα 

Υποβολής Προσφοράς 

Α/Α Προσφοράς 

Συστήματος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης 

Προσφοράς ή αριθ. 

εγγύησης ηλεκτρονικής 

έκδοσης 

1 ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 17/07/2020 13:39:04 182140 12522/22-07-2020 

 

 

Από την αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα του Πίνακα 3: 

Πίνακας 3: Τμήματα ή Ομάδες στα οποία κάθε οικονομικός φορέας υπέβαλε προσφορά 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Τμήματα ή Ομάδες στα οποία υπέβαλε προσφορά 

1 ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 



Σελίδα | 763  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ/ 

09100000-0» 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε, στον έλεγχο: α) των δικαιολογητικών συμμετοχής της 

παραγράφου 2.4.3.1. και β) της τεχνικής προσφοράς της παραγράφου 2.4.3.2. της διακήρυξης της εν λόγω 

προμήθειας. 

Η επιτροπή διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αντί αυτής είχε υποβληθεί βεβαίωση τεχνικού προβλήματος από τη 

Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου – Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Ακολούθως η επιτροπή τηλεφώνησε στο Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων προκειμένου να 

διαπιστώσει αν λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα και είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών, όπου και 

η απάντηση ήταν ναι και έστειλε μήνυμα μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στον οικονομικό φορέα για 

την άμεση προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Στις 22/07/2020 ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ υπέβαλε μέσω 

της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και προσκομίστηκε η 

πρωτότυπη στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπίστωσε τα ακόλουθα του Πίνακα 4: 

Πίνακας 4: Πίνακας Πληρότητας: α) Δικαιολογητικών Συμμετεχόντων σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1. και β) Τεχνικής 

Προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης. 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.3.1., 2.4.3.2. & 

2.4.2.5. της διακήρυξης 

1 ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Απαντήσεις Τεχνικής Προσφοράς 

1. ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς – Απαντήσεις Οικονομικής Προσφοράς 

Οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης ήτοι: 

1. Οικονομική προσφορά συστήματος  

2. Αναλυτική Οικονομική προσφορά 

1. ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Οικονομική προσφορά συστήματος  
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Αναλυτική Οικονομική προσφορά 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, 

1. επικοινώνησε με όλους τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,  

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, ως ακολούθως:  

Πίνακας 5: Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Έλεγχος Εγκυρότητας 

1 ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 12524/22-07-2020 

Αριθ. πρωτ.:  

5620/23-07-2020 

Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου  

Γρ. Παρακαταθηκών & 

Δανείων 

Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο 

διαγωνισμό του Πίνακα 5, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24/7/2020, διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν γνήσιες 

και έγκυρες. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ.: 4809/18-03-2019 διακήρυξης η επιτροπή 

διαπίστωσε ότι οι ακόλουθες προσφορές του Πίνακας 6: κατάταξης των προσφερόντων ανά Τμήμα, είναι 

σύμφωνες με τους όρους της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

Πίνακας 6: Πίνακας Κατάταξης (μειοδοσίας) Προσφερόντων που πληρούν τους όρους της διακήρυξης ανά Τμήμα  

Α/Α 
Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Α/Α Προσφοράς 

Συστήματος 

Συνολικό προσφερόμενο ποσοστό 

τμήματος (χωρίς το Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ/ 09100000-0» 

1 ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 182140 35.718,00 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 1
ο
 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια 

και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

1. την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

του άγονου τμήματος του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

2. την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου, τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

«ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 35.718,00 

€ για το ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ/ 

09100000-0» 

 

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

υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στα συνημμένα του διαγωνισμού ως εσωτερικό 

έγγραφο. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος: 

1. Κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας 

Αρχής δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας», για τις δικές του ενέργειες. 

2. Ακολούθως η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των ανωτέρω σταδίων
1 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
2
 

3. Επισημαίνεται ότι το Αποφασιστικό Όργανο έχει 10 ημέρες να εκδώσει την «Απόφαση Προσωρινού 

Αναδόχου» (σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/19 και το άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

«Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων»). 

                                                 
1 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, 

περ. α του ν.4605/2019. 
2
  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019. 
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4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.4 της παρούσας. 

 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει : α)   την   Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του άγονου τμήματος του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού 

της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». β) την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου, τον προσφέροντα οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία: «ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%) 35.718,00 € για το ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ/ 09100000-0» 
 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  Σπαθής  Σταύρος  

- Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος Διονύσιος. 

 

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το άρθρο 60  της   από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 

ΤΕΥΧΟΣ Α)  

 την 76/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (περί έγκρισης της 11/2020 σχετικής μελέτης) ΑΔΑ 

ΩΧΝΘ46ΜΓΤΤ-ΙΥΤ. 

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

ΑΔΑ:ΨΥΠ746ΜΓΤΤ-8ΩΨ 

  Τα  1
ο
 &  2

ο
  Πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν με την 

78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΗΨΓ46ΜΓΤΤ-7ΤΗ 

 Το    3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  όπως εγκρίθηκε με την 91 /12-06-2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής  ΑΔΑ:ΩΒΥ646ΜΓΤΤ-ΦΕΚ 

 Το από 24-07-2020  παραπάνω 1
ο
 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  

 την πρόταση του Προέδρου : 

 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει   στο σύνολο του,  το 1
ο 

 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του άγονου τμήματος του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

2.  Κηρύσσει   προσωρινό  ανάδοχο της σύμβασης , τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: «ΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 

35.718,00 € για το ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - 

ΠΡΟΝΝΩΝ/ 09100000-0» 

3. Η παρούσα απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), κοινοποιείται στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως 

άνω σταδίων. 

Κατά της παρούσας  απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της αριθ. 105/ 89958/18-03-2020 Διακήρυξης   Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜ546ΜΓΤΤ-514) . 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   117 /2020                                                    ΑΔΑ: 97ΡΜ46ΜΓΤΤ-ΝΚΨ 
Έγκριση 3

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την  Προμήθεια 

νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το 
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χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό 
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων. 

 

Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,   συνεχίζοντας  της  συνεδρίαση εισηγούμενος  το  5
ο
  

θέμα  της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού  για την  Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)του 

κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως 

Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης 

ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»  έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής  προς 

έγκριση καταρχήν το από 24-07-2020    3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο 

αναλυτικά έχει ως εξής:    

                                                               3
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

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

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

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

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

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

2014/24/ΕΕ)]  

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

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

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

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

2014/24/ΕΕ)] 

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

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

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

9. Της διακήρυξης της προμήθειας. 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Προμήθεια: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) του κυλικείου της 

παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως 

των αποθεμάτων» 

Προϋπολογισμός: 213.933,70 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

Έγκριση Μελέτης: Αριθ. Απόφασης: 150/2020 ΑΔΑ: Ω95Λ46ΜΓΤΤ-ΟΜ1 

Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ: 20REQ006831305 2020-06-09 

Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑ: ΨΓ9Ν46ΜΓΤΤ-7Ν4 

Κατάρτιση όρων ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης: 83/2020 ΑΔΑ: 6ΔΤΣ46ΜΓΤΤ-309 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αργοστόλι 24/7/2020 

Επιτροπή Διαγωνισμού  
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Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 8756/05-06-2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 262 

ΑΔΑΜ: 20PROC006844437 2020-06-10 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 8759/05-06-2020 

ΑΔΑΜ: 20PROC006831566 2020-06-09 

ΑΔΑ: 67Φ646ΜΓΤΤ-8ΞΞ 

Α/Α Συστήματος: 93026 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά»: 

02/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» 

06/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 11211/06-07-2020 ειδική πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).  

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1 & 2: 103/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΝ646ΜΓΤΤ-Γ4Α) 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη:  

11709/13-07-2020 

Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών μειοδοσίας μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

13/07/2020 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών 

εγγράφων νομιμοποίησης, σύμφωνα με τους 

όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης: 

Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο 

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού μειοδότη μέσω της 

λειτουργικότητας του «Συστήματος»: 

19/07/2020 

Ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή (εντός 3 εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω 

δικαιολογητικών):  

Αριθ. πρωτ.: 12264/20-07-2020 

Ημερομηνία ειδοποίησης υποβολής 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», εντός 

επτά (7) ημερών, όπως ζητήθηκαν από τον 

προσωρινό ανάδοχο: 

23/07/2020 

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

24/07/2020 

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

22/7/2020 και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

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

επιτροπή, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για 
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τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2019 - 2020, έχοντας 

τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 

Πρόεδρος 

Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 

ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 12350/21-07-2020 σύγκλισης επιτροπής 

του Προέδρου της), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» για την εν λόγω προμήθεια (έπειτα από ενημέρωση του Χειριστή της Α.Α.). 

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

σύναψης σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» 

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

κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης 

ημερομηνίας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μειοδότη διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν:  

 Υπεύθυνη δήλωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της διακήρυξης 

 Παρ. 2.2.3.4. & 2.2.9.2 Β. 1. β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: γ)αναγκαστική 

διαχείριση, δ)διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα.  

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Β. 4. 

 α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση αντίστοιχης προμήθειας για την κάθε ομάδα τμημάτων στην οποία συμμετέχουν, (όπως 

ορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην παράγραφο 1.3) ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του 

προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Ομάδας Τμημάτων. 

 β) να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος A΄, κατά περίπτωση 

Στη συνέχεια ζητήθηκε να υποβληθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της 

επικοινωνίας του (υπο)συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και τα οποία υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

στις 24/07/2020, οπότε και ενημερώθηκε ο ακόλουθος πίνακας ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 

ΔΙΑΚΗΡ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

ΔΙΑΚΗΡ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

Κατά την 

ημερομηνία 

Διαγωνισμού (4.2.α 

έως 4.2.δ και 23.2) 

Κατά την 

ημερομηνία 

υποβολής 

Προσωρινού 

Μειοδότη (4.2.α 

έως 4.2.δ και 

23.2) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

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

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

2.2.3.1. 

α) συμμετοχή σε 

εγκληματική 

οργάνωση 

Αμετάκλητη 

καταδικαστική 

απόφαση για: 

Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του 

2.2.9.2 

Β. 1. α) 

Ποινικό 

Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου 

Αρ. Πρωτ.: 

158624/11-06-2020 

(Ευάγγελος 

Γαλιατσάτος) 

 

Ποινικό 

Μητρώο της 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου 

Αρ. Πρωτ.: 

158624/11-06-

2020 

(Ευάγγελος 

Γαλιατσάτος) 

ΌΧΙ 
β) δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), 

προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. & 

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), 

αφορά τους 

διαχειριστές 

γ) απάτη 

2) (Α.Ε.), αφορά τον 

Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του 
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Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1 

δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή 

εγκλήματα 

συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, 

αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από 

παράνομες 

δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, 

διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό 

στ) παιδική εργασία 

και άλλες μορφές 

εμπορίας 

ανθρώπων 

2.2.3.2. 

Καταβολή φόρων 

Εισφορές 

κοινωνικής 

ασφάλισης 

α)Οικονομικός 

φορέας 

Φορολογική ενημερότητα 

Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΕΦΚΑ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι 

εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 

68706320  

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

05/06/2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 05/08/2020 

 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 

68706320  

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

05/06/2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

05/08/2020 

ΌΧΙ 
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έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν 

του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος 

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 

ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας του 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 

172399/17-07-2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 18/01/2021 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΔΥΣΕΥΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 

55927/03-02-2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 31/07/2020 

 

Η από 19/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

του 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 

172399/17-07-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

18/01/2021 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΔΥΣΕΥΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 

55927/03-02-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

31/07/2020 

 

Η από 

19/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 
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Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

2.2.3.2. 

γ) 

α)Τρεις (3) πράξεις 

επιβολής 

προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, 

ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας Οικονομικός Φορέας 

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, 

πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, 

αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού 

2.2.9.2 

Β. 1. γ) 

Η από 23/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

Η από 

23/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

β)Δύο (2) πράξεις 

επιβολής 

προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

αφορούν την 

αδήλωτη εργασία 

2.2.3.4. 

β) εάν ο 

οικονομικός φορέας 

τελεί υπό πτώχευση 

ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία 

εξυγίανσης ή 

ειδικής 

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: 

α)υπό πτώχευση, 

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

908/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

  Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

908/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

ΌΧΙ 
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εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό 

αναγκαστική 

διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε 

διαδικασία 

πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα.  

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με απόφαση 

των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.  

Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 3) Η μη 

αναστολή των 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

ΑΑΔΕ 

19/06/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1254/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1255/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

 

Εκτύπωση της 

καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως 

αυτά εμφανίζονται 

στο taxisnet 

της επιχείρησης 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΔΥΣΕΥΣ 

19/07/2020 

 

19/06/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1254/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1255/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

 

Εκτύπωση της 

καρτέλας 

“Στοιχεία 

Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, 

όπως αυτά 

εμφανίζονται 

στο taxisnet 

της επιχείρησης 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΔΥΣΕΥΣ 

19/07/2020 
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2.2.3.4. 

α) έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 

4412/2016 

(περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός Φορέας Υπεύθυνη Δήλωση 
2.2.9.2 

Β. 1. δ) 

 Η από 23/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

Η από 

23/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

ΌΧΙ 

γ) ο οικονομικός 

φορέας συνήψε 

συμφωνίες με 

άλλους 

οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

δ) κατάσταση 

σύγκρουσης 

συμφερόντων 

ε) στρέβλωση του 

ανταγωνισμού από 

την πρότερη 

συμμετοχή των 

οικονομικών 

φορέων κατά την 

προετοιμασία της 

διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά 
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την εκτέλεση 

ουσιώδους 

απαίτησης στο 

πλαίσιο 

προηγούμενης 

σύμβασης που είχε 

ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης 

σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή 

των πληροφοριών 

που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση 

της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας 
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η) επηρεασμός με 

αθέμιτο τρόπο στη 

διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η 

αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να 

αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα ότι 

έχει διαπράξει 

σοβαρό 

επαγγελματικό 

παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του 

2.2.3.5. 

Εθνικός λόγος 

αποκλεισμού (για 

έργα 

>1.000.000,00€) 

[όταν 

συμπληρώνεται] 

Ανώνυμες εταιρείες 

(εγγεγραμμένες 

στο ΜΕΕΠ) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι μετοχές είναι ονομαστικές, 

το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή 

του. Αναλυτική κατάσταση 

(μετοχολόγιο), το πολύ 

τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς 

2.2.9.2 

Β. 1. ε) 
    ΝΑΙ 

2.2.3.6. 
Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα 
Οικονομικός Φορέας 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με 
2.2.3.6.     - 



Σελίδα | 783  

 

σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας 

σύναψης 

σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή 

παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά 

τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

αμετάκλητη απόφαση, στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 

2.2.3.1 η περίοδος αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 

από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση και στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 

2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από 

την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος 

2.2.3.7. 

Επανορθωτικά 

μέτρα για τις 

καταστάσεις των 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 

και 2.2.3.4  

Οικονομικός Φορέας 

Στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού 

2.2.3.7.     ΝΑΙ 

2.2.3.8. 

Απόφαση για τη 

διαπίστωση της 

επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών 

μέτρων κατά την 

προηγούμενη 

παράγραφο 

εκδίδεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα 

στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016 (όταν 

Αναθέτουσα αρχή 

Απόφαση μετά από 

α)σύμφωνη γνώμη επιτροπής 

αρθ.73 παρ.9 του 

Ν.4412/2016 ή β) άπρακτη 

παρέλευση 30 ημερών 

έκδοσης γνώμης επιτροπής  

2.2.3.8.     - 
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συντρέχει το άρθρο 

2.2.3.7.) 

2.2.3.9. 

Ποινή αποκλεισμού 

που αποκλείει 

αυτοδίκαια και από 

την παρούσα 

διαδικασία 

σύναψης δημόσιας 

σύμβασης 

Οικονομικός Φορέας 

Υπεύθυνη Δήλωση μη 

έκδοσης κοινής υπουργικής 

απόφασης του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016 περί ποινής 

αποκλεισμού  

2.2.9.2 

Β. 1. στ) 

Η από 19/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

Η από 

19/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη  

ΌΧΙ 

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

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

2.2.4 

Καταλληλότητα 

άσκησης 

επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Οικονομικός Φορέας 

Προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. Τα δικαιολογητικά 

γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους, εκτός 

αν, σύμφωνα με τις 

2.2.9.2 

Β. 2. 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2474/23-06-2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2474/23-06-

2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

ΌΧΙ 
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ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

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

2.2.5 

Οικονομική και 

χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Οικονομικός Φορέας 

Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών κατά την 

προηγούμενη της 

δημοσιεύσεως της παρούσης 

τριετία, (δηλαδή για τα έτη 

2016 – 2017 - 2018), ίσο ή 

ανώτερο με το 100% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 

έκαστης ομάδας της 

παρούσης διακήρυξης για την 

οποία υποβάλλουν 

προσφορά. 

 

2.2.9.2 

Β. 3. 

Κατάσταση 

οικονομικών 

στοιχείων από 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

Κατάσταση 

οικονομικών 

στοιχείων από 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

ΌΧΙ 

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

2.2.6 

Τεχνική και 

επαγγελματική 

ικανότητα  

Οικονομικός Φορέας 

α) κατά τη διάρκεια των τριών 

(3) τελευταίων ετών, να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση αντίστοιχης 

προμήθειας για την κάθε 

ομάδα τμημάτων στην οποία 

συμμετέχουν, (όπως ορίζεται 

το δικαίωμα συμμετοχής στην 

παράγραφο 1.3) ίσης ή 

μεγαλύτερης αξίας του 

προϋπολογισμού της 

συγκεκριμένης Ομάδας 

2.2.9.2 

Β. 4. 

Σύμβαση 

Προμήθειας ΑΔΑ: 

ΩΠΠΧ4691ΗΨ-Δ2Τ 

 

Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

Αργοστολίου 

 

Σύμβαση 

Προμήθειας ΑΔΑ: 

Σύμβαση 

Προμήθειας 

ΑΔΑ: 

ΩΠΠΧ4691ΗΨ-

Δ2Τ 

 

Βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

Αργοστολίου 

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Τμημάτων. 

β) να διαθέτουν τα κατάλληλα 

μέσα για την διακίνηση των 

προϊόντων, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές του 

παραρτήματος A΄, κατά 

περίπτωση 

 

67404691ΗΨ-ΨΘΝ 

 

Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

 

Άδεια, Δίπλωμα 

οδήγησης, 

Βεβαίωση 

καταλληλότητας 

οχήματος 

μεταφοράς 

τροφίμων 

 

Σύμβαση 

Προμήθειας 

ΑΔΑ: 

67404691ΗΨ-

ΨΘΝ 

 

Βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

 

Άδεια, Δίπλωμα 

οδήγησης, 

Βεβαίωση 

καταλληλότητας 

οχήματος 

μεταφοράς 

τροφίμων 

Πρβλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016 

2.2.7 

Πρότυπα 

διασφάλισης 

ποιότητας και 

πρότυπα 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης [όταν 

συμπληρώνεται] 

Οικονομικός Φορέας 

[Ότι απαιτείται ανάλογα με 

την διακήρυξη και του 

άρθρου 82 του Ν.4412/2016]  

2.2.9.2 

Β. 5. 
    ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πρβλ άρθρο 78 του ν. 4412/2016 

2.2.8 Στήριξη στην Οικονομικός Φορέας Στην περίπτωση αυτή, 2.2.8 &     ΝΑΙ 
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ικανότητα τρίτων  αποδεικνύουν ότι θα έχουν 

στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται. Οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2. 5 και 2.2.6 . Για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό 

2.2.9.2 

Α. Β.9. 

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

Β.6. 

Έγγραφα 

νομιμοποίησης 

προσωρινού 

αναδόχου 

Νομικό Πρόσωπο 

(Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ) 

Για την απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να 

Β.6. 
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δηλώνει την εκπροσώπηση 

και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή 

του.  

 

Για την απόδειξη της νόμιμης 

σύστασης και των μεταβολών 

του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την 

υποβολή του 
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Για την ανάκτηση των πληροφοριών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

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

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

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

3 Ποινικό Μητρώο www.ncris.gov.gr  

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

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

Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια  

και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 130.998,19 € για τα ακόλουθα τμήματα 

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 56.945,15 

ΤΜΗΜΑ 8 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 18.172,14 

ΤΜΗΜΑ 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΨΩΜΙ 22.193,45 

ΤΜΗΜΑ 

10 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 21.547,35 

ΤΜΗΜΑ 

11 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 12.140,10 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για το Νομικό Πρόσωπο: Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου  

(τμήμα 7 έως και τμήμα 11): 
130.998,19 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) του κυλικείου της παραλίας 

Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για 

χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων». 

Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 3
ου

 Πρακτικού θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με την 

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

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

παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

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

Πρακτικό της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας». 

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

κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 17 της ΚΥΑ 56902/215/2017) μέσω της 

λειτουργικότητας της «επικοινωνίας». 

                        

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη  να εγκρίνουν στο σύνολό του το 3
ο
   Πρακτικό  της 

Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) 

του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως 

Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων», σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού .  

 

Την πρόταση  του  Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  Σπαθής  Σταύρος  - 

Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης. 

  

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  
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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την 150/1-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 1/2020 Μελέτη 

του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου και καθορίσθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης του Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Δημόσιου Διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω  ΕΣΣΗΔΗΣ. 

 την 83/3-06-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 6ΔΤΣ46ΜΓΤΤ-309 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί 

κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 

 το 1
ο
  και 2

ο
  Πρακτικό   της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας, όπως εγκρίθηκαν με την 

103/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΙΝ646ΜΓΤΤ-Γ4Α 

 το 3
ο
   παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 την πρόταση του  Προέδρου : 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει  στο σύνολο του το  3

ο 
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 

4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία: α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, για χρονικό διάστημα ενός 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων» συνολικού 

προϋπολογισμού 213.933,70 € (χωρίς ΦΠΑ 24% )  

2. Αναθέτει  την σύμβαση  στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 130.998,19 € για τα ακόλουθα 

τμήματα 

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 56.945,15 

ΤΜΗΜΑ 8 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 18.172,14 

ΤΜΗΜΑ 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΨΩΜΙ 22.193,45 

ΤΜΗΜΑ 

10 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 21.547,35 

ΤΜΗΜΑ 

11 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 12.140,10 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για το Νομικό Πρόσωπο: Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου  

(τμήμα 7 έως και τμήμα 11): 
130.998,19 

 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) του κυλικείου 

της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) 

του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων». 

3.Προδικαστικές προσφυγές κατά της παρούσας Απόφασης   θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 

της Διακήρυξης της αριθ. 262/8756/5-06-2020   (άρθρο 360 Ν. 4412/2016). 

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

προσφέροντες εκτός του προσωρινά αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 17 της ΚΥΑ 56902/215/2017). 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   118 /2020                                                                         ΑΔΑ: ΨΦΛΣ46ΜΓΤΤ-584 
Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης  της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την  

Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για 
το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

 

Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,   συνεχίζοντας  της  συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  6
ο
  θέμα  της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής 

Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την  Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία 

:α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως 

Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων»  έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής  προς έγκριση  το από 24-

07-2020    1
ο
 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως 

εξής:    

 

1
ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ  

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

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

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

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

14. Στην παρ. 2α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) 

15. Στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»). 

16. Στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»).  

17. Στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) και ειδικότερα 

στην παρ. 5.  

18. Στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών). 

19. Της διακήρυξης της προμήθειας. 

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ιστορικό αρχικού ανοικτού διαγωνισμού διαδικασίας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Προμήθεια: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία: α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για χρονικό 

διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων» 

Προϋπολογισμός: 213.933,70 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

Έγκριση Μελέτης: Αριθ. Απόφασης: 150/2020 ΑΔΑ: Ω95Λ46ΜΓΤΤ-ΟΜ1 

Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ: 20REQ006831305 2020-06-09 

Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑ: ΨΓ9Ν46ΜΓΤΤ-7Ν4 

Κατάρτιση όρων ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης: 83/2020 ΑΔΑ: 6ΔΤΣ46ΜΓΤΤ-309 

Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 8756/05-06-2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 262 

ΑΔΑΜ: 20PROC006844437 2020-06-10 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 8759/05-06-2020 

ΑΔΑΜ: 20PROC006831566 2020-06-09 

ΑΔΑ: 67Φ646ΜΓΤΤ-8ΞΞ 

Α/Α Συστήματος: 93026 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 

25/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση 02/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
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(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

06/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 11211/06-07-2020 ειδική πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).  

Απόφαση έγκρισης Πρακτικών 1&2: 103/2020 ΑΔΑ: ΩΙΝ646ΜΓΤΤ-Γ4Α 

Διαπραγμάτευση 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για τα άγονα τμήματα του 

προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού 

Αριθ. Πρωτ.: 11710/1-07-2020 

 

Α/Α Συστήματος: 94829 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 

20/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά» και 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» 

23/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο Αργοστόλι την Πέμπτη, 23/7/2020 και 

ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2019 

(12/11/2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΠΒΘ46ΜΓΤΤ-8ΛΑ ως ετήσια επιτροπή, του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2019 - 2020, έχοντας τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 

Πρόεδρος 
Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 
ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 
Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 11767 / 13-07-2020 σύγκλισης επιτροπής του 

Προέδρου της) 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, στο 

άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών) και λαμβάνοντας 

υπόψη το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών συνδέθηκε στο Σύστημα μέσω της 

διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επιλέγοντας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Προμήθειες και Υπηρεσίες – Είσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και ενός μέλους προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές, το περιεχόμενο των οποίων ήταν μη προσβάσιμο μέχρι το στάδιο αυτό της 

διαδικασίας και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» 

και αφετέρου είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορές των οικονομικών φορέων. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και των υποφάκελων «Οικονομικών προσφορών» με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την Εικόνα 1 και τον Πίνακα 2 

που ακολουθούν.  

Εικόνα 1: Ιστορικό προσφορών, μετά την αποσφράγιση  
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Πίνακας 2: Πίνακας Συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής  προσφοράς και του αριθ. πρωτ. 

έντυπης προσφοράς ή αριθ. εγγύησης ηλεκτρονικής έκδοσης) 

Α/Α 
Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Ημερομηνία & Ώρα 

Υποβολής Προσφοράς 

Α/Α Προσφοράς 

Συστήματος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης 

Προσφοράς ή αριθ. 

εγγύησης ηλεκτρονικής 

έκδοσης 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 20/07/2020 10:30:12 182645 

12264/20-07-2020 & 

12562/22-07-2020 

(υποβολή εγγυητικής 

λόγω τεχνικού 

προβλήματος του 

ταμείου παρακαταθηκών 

& δανείων) 

 

 

 

 

Από την αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα του Πίνακα 3: 

Πίνακας 3: Τμήματα ή Ομάδες στα οποία κάθε οικονομικός φορέας υπέβαλε προσφορά 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Τμήματα ή Ομάδες στα οποία υπέβαλε προσφορά 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ / 15000000-8, 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΓΩΤΟ / 15555000-3, 15555100-4, 

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 15982000-5, 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΟΤΑ / 15911000-7 

ΤΜΗΜΑ 5: ΝΕΡΟ / 15981000-8 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΠΥΡΑ / 15961000-2 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε, στον έλεγχο: α) των δικαιολογητικών συμμετοχής της 

παραγράφου 2.4.3.1. και β) της τεχνικής προσφοράς της παραγράφου 2.4.3.2. της διακήρυξης της εν λόγω 

προμήθειας. 

Η επιτροπή διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, αντί αυτής είχε υποβληθεί βεβαίωση τεχνικού προβλήματος από τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου – 

Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Στις 22/07/2020 ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ υπέβαλε μέσω της 

επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και προσκομίστηκε η πρωτότυπη στο 

πρωτόκολλο του Δήμου εντός τριών ημερών. 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπίστωσε τα ακόλουθα του Πίνακα 4: 

Πίνακας 4: Πίνακας Πληρότητας: α) Δικαιολογητικών Συμμετεχόντων σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1. και β) Τεχνικής 

Προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης. 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.3.1., 2.4.3.2. & 

2.4.2.5. της διακήρυξης 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 
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Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Απαντήσεις Τεχνικής Προσφοράς 

2. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
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Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς – Απαντήσεις Οικονομικής Προσφοράς 
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Οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ήτοι: 

3. Οικονομική προσφορά συστήματος  

4. Αναλυτική Οικονομική προσφορά 

2. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

Οικονομική προσφορά συστήματος  

 
Αναλυτική Οικονομική προσφορά 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, 

2. επικοινώνησε με όλους τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,  

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, ως ακολούθως:  

Πίνακας 5: Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Έλεγχος Εγκυρότητας 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 1249/22-07-2020 

Αριθ. πρωτ.:  

5725/24-07-2020 

Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου  

Γρ. Παρακαταθηκών & 

Δανείων 

Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό του 

Πίνακα 5, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24/7/2020, διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν γνήσιες και έγκυρες. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ.: 8756/05-06-2020 διακήρυξης η επιτροπή διαπίστωσε 

ότι οι ακόλουθες προσφορές του Πίνακας 6: κατάταξης των προσφερόντων ανά Τμήμα, είναι σύμφωνες με τους 

όρους της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

Πίνακας 6: Πίνακας Κατάταξης (μειοδοσίας) Προσφερόντων που πληρούν τους όρους της διακήρυξης για το σύνολο των 

τμημάτων της διαπραγμάτευσης  

Α/Α 
Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Α/Α Προσφοράς 

Συστήματος 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα 

τμήματα της διαπραγμάτευσης (χωρίς το 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ / 15000000-8 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΓΩΤΟ / 15555000-3, 15555100-4 

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 15982000-5 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΟΤΑ / 15911000-7 

ΤΜΗΜΑ 5: ΝΕΡΟ / 15981000-8 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΠΥΡΑ / 15961000-2 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ 182645 63.347,74 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια 

και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

2. την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ των 

άγονων τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, 

μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων», 

3. την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου, τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 63.347,74 € 

για τα τμήματα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / CPV 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ / 15000000-8 21.087,80 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΓΩΤΟ / 15555000-3, 15555100-4 20.380,82 

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 15982000-5 12.114,82 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΟΤΑ / 15911000-7 734,50 

ΤΜΗΜΑ 5: ΝΕΡΟ / 15981000-8 4.107,60 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΠΥΡΑ / 15961000-2 4.922,20 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα τμήματα που αφορούν τον Δήμο 

Αργοστολίου 

(τμήμα 1 έως και τμήμα 6): 

63.347,74 

 

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

παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 
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Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στα συνημμένα του διαγωνισμού ως εσωτερικό 

έγγραφο. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος: 

5. Κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια 

μέσου του «πεδίου επικοινωνίας», για τις δικές του ενέργειες. 

6. Ακολούθως η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 

των ανωτέρω σταδίων
3 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
4
 

7. Επισημαίνεται ότι το Αποφασιστικό Όργανο έχει 10 ημέρες να εκδώσει την «Απόφαση Προσωρινού 

Αναδόχου» (σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/19 και το άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 «Προθεσμίες για 

την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων»). 

8. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

 

       

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη α)  να εγκρίνουν στο σύνολό του το 1
ο
   Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση  μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος 

ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) 

του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως 

Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων», β) την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου, τον προσφέροντα οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%) 63.347,74 € για τα τμήματα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / CPV 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ / 15000000-8 21.087,80 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΓΩΤΟ / 15555000-3, 15555100-4 20.380,82 

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 15982000-5 12.114,82 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΟΤΑ / 15911000-7 734,50 

ΤΜΗΜΑ 5: ΝΕΡΟ / 15981000-8 4.107,60 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΠΥΡΑ / 15961000-2 4.922,20 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα τμήματα που αφορούν τον Δήμο 

Αργοστολίου 

(τμήμα 1 έως και τμήμα 6): 

63.347,74 

 

 

Την πρόταση  του  Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  Σπαθής  Σταύρος  - 

Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης. 

  

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την 150 /1-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 1/2020 Μελέτη του Τμήματος 

Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 

Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω  ΕΣΣΗΔΗΣ. 

 την 83/3-06-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 6ΔΤΣ46ΜΓΤΤ-309 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί 

κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 

                                                 
3 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 

ν.4605/2019. 
4
  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
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 το 1
ο
  και 2

ο
  Πρακτικό   της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας ,όπως εγκρίθηκαν με την 

103/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΙΝ646ΜΓΤΤ-Γ4Α 

 το 3
ο
    Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την 117/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ΑΔΑ: 97ΡΜ46ΜΓΤΤ-ΝΚΨ 

 το 1
ο
 παραπάνω Πρακτικό Διαπραγμάτευσης  

 την πρόταση του  Προέδρου : 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
3. Εγκρίνει  στο σύνολο του   το  1

ο 
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 

4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία: α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ∆ημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου , για χρονικό διάστημα 

ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων» 

συνολικού προϋπολογισμού 213.933,70 € (χωρίς ΦΠΑ 24% )  

4. Κηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο , τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 63.347,74 € για τα 

τμήματα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / CPV 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ / 15000000-8 21.087,80 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΓΩΤΟ / 15555000-3, 15555100-4 20.380,82 

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 15982000-5 12.114,82 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΟΤΑ / 15911000-7 734,50 

ΤΜΗΜΑ 5: ΝΕΡΟ / 15981000-8 4.107,60 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΠΥΡΑ / 15961000-2 4.922,20 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα τμήματα που αφορούν τον Δήμο 

Αργοστολίου 

(τμήμα 1 έως και τμήμα 6): 

63.347,74 

 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: α) του κυλικείου 

της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) 

του ∆ΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων». 

3.Προδικαστικές προσφυγές κατά της παρούσας Απόφασης   θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 

της Διακήρυξης της αριθ. 262/8756/5-06-2020   (άρθρο 360 Ν. 4412/2016). 

Η παρούσα απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων όλων των ανωτέρω σταδίων
 

(«Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων   κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 17 της ΚΥΑ 56902/215/2017). 
 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  119/2020                                                     ΑΔΑ: ΩΝΥΘ46ΜΓΤΤ03ΞΝ 
Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

υπηρεσίας, σύμφωνα με την «διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης» (περίπτωση 
της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016)και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.: 
9137/11-06-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006854889 2020-06-12διακήρυξης,μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Υπηρεσία 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020». 
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Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούμενος  το  7
ο
  θέμα   

ημερήσιας διάταξης :  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού για τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας, σύμφωνα με την «διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης» (περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016)και χωρίς τροποποίηση των αρχικών 

όρων της αριθ. πρωτ.: 9137/11-06-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006854889 2020-06-12διακήρυξης,μέσω του Εθνικού 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Υπηρεσία 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020»  , έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής  προς έγκριση καταρχήν το 

από 24-07-2020    1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής του  παραπάνω Διαγωνισμού (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/12-11-2019 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 44/14-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ) το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:    

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

«διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης» (περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016)και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.: 9137/11-06-2020, ΑΔΑΜ: 

20PROC006854889 2020-06-12διακήρυξης,μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

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

1. Στην παρ. 2α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) 

2. Στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»). 

3. Στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»). 

4. Στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών)και ειδικότερα 

στην παρ. 5. 

5. Στο άρθρο100 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχήςστις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών). 

6. Της διακήρυξης της προμήθειας. 

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ιστορικό αρχικού ανοικτού διαγωνισμού διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

Γενική Υπηρεσία: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020» 

Προϋπολογισμός: 88.608,87Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

Έγκριση Μελέτης: Αριθ. Απόφασης: 136/2020 ΑΔΑ: ΨΔΚ446ΜΓΤΤ-ΛΤ3 

Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ:20REQ006835725 2020-06-09 

Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑ:ΨΞΥΜ46ΜΓΤΤ-Α61 

Κατάρτιση όρων ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης: 88/2020 ΑΔΑ: ΨΖΕΟ46ΜΓΤΤ-ΓΣΞ 

Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 9137/11-06-2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 286 

ΑΔΑΜ: 20PROC006854889 2020-06-12 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 9107/11-06-2020 

ΑΔΑΜ: 20PROC006854036 2020-06-12 

ΑΔΑ: ΨΡΧΝ46ΜΓΤΤ-ΓΦΒ 
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Α/Α Συστήματος: 93210 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 

30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση(υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά»: 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» 

13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11.467/08-07-2020 Ειδική Πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).  

 

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 2α) του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016 

Κατάρτιση όρων  Η υπ’ αριθ. 107/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αργοστολίου 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα άγονα 

τμήματα του προηγηθέντος ανοικτού 

διαγωνισμού 

Αριθ. Πρωτ.: 11967/15-07-2020 

 

Α/Α Συστήματος: 94693 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 

22/7/2020 και ώρα 15:00:00 π.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» 

24/7/2020 και ώρα 10:00:00 π.μ. 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο Αργοστόλι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 

και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/12-11-2019 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44/14-

04-2020 Απόφαση ως ετήσια επιτροπή, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διενέργειας διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για τα έτη 

2019 & 2020, έχοντας τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

Πρόεδρος 

Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 

ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

Αναπληρωματικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Αναπληρωματικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της από 20-07-2020πρόσκλησης σύγκλισης επιτροπής του Προέδρου της) 

για την διεξαγωγή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ως άνω 

διαδικασίας που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, στο άρθρο 100 του Ν. 

4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών) και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών συνδέθηκε στο Σύστημα μέσω 

της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επιλέγοντας: Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Προμήθειες και Υπηρεσίες – Είσοδος Χρηστών 

ΕΣΗΔΗΣ:https://ebs.eprocurement.gov.grμε τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και ενός μέλους προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές, το περιεχόμενο των οποίων ήταν μη προσβάσιμο μέχρι το στάδιο αυτό της 

διαδικασίας και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» 

και αφετέρου ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές από κανέναν οικονομικό φορέα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 1
ο
 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία 

και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

1. την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των 

άγονων ομάδων (ομάδες 2, 3, 8 & 9)του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020», 

2. την ματαίωση της διαδικασίας (εφόσον δεν τεκμηριώνονται οι συνθήκες του επείγοντος χαρακτήρα ή την 

ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016) σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις ομάδες 2, 3, 8 & 9κατά το άρθρο 106 παρ. 1.α του 

ν.4412/2016 διότι ο διαγωνισμός έχει αποβεί άγονος καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις 

ομάδες αυτές. 

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

παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια ο Πρόεδρος το κοινοποιεί στον Χειριστή της 

Αναθέτουσας Αρχής δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας», για τις δικές του ενέργειες. 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη α) να εγκρίνουν   το παραπάνω 1
ο
 Πρακτικό  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων ομάδων (ομάδες 2, 3, 8 & 9)του προηγηθέντος 

ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020», β) να διερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου τη δυνατότητα τεκμηρίωσης και προσφυγής στην κατ΄ εξαίρεση διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. 

γ΄ του ν. 4412/2016 για τις ομάδες 2, 3, 8 & 9 λόγω ύπαρξης συνθηκών κατεπείγουσας ανάγκης, όπως 

μνημονεύεται και στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Την πρόταση  του  Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος – Μιχαλάτου  Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –  

Μινέτος Διονύσιος   &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την αριθ. 136/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αργοστολίου(ΑΔΑ: ΩΔΚ446ΜΓΤΤ-

ΛΤ3),  με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 2/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος  Περιβάλλοντος & 

Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.   

 την 88/10-06-2020  ΑΔΑ : ΨΖΕΟ46ΜΓΤΤ-ΓΣΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των 

όρων διακήρυξης) 

 το 1
ο
  και 2

ο
  Πρακτικό   της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω Υπηρεσίας, όπως εγκρίθηκαν με την 

107/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΔΛ246ΜΓΤΤ-9ΣΒ)  

 το από 1
ο 

παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω Υπηρεσίας για την 

διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων ομάδων. 

 την πρόταση του  Προέδρου : 
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την έγκριση του 1

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων 

ομάδων (ομάδες 2, 3, 8 & 9) του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

2020», 

2. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις ομάδες 2, 3, 8 & 9 κατά το άρθρο 106 παρ. 

1α του  Ν 4412/2016 διότι ο διαγωνισμός έχει αποβεί άγονος καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις 

ομάδες αυτές. 

3. Τη διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της δυνατότητας τεκμηρίωσης και προσφυγής στην κατ΄ εξαίρεση 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 για τις ομάδες 2, 3, 8 & 9 λόγω ύπαρξης συνθηκών 

κατεπείγουσας ανάγκης, όπως μνημονεύεται και στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

       

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   120 /2020                                                            ΑΔΑ:6ΙΣ146ΜΓΤΤ-ΥΛΚ 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση 
«Υπαπαντή» Πεσσάδας  Δ. Ε.  Λειβαθούς. 
 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος    συνεχίζοντας  την   συνεδρίαση εισηγούμενος  το 8
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

στην θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας  Δ. Ε.  Λειβαθούς, θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 

12342 /21-07-2020 διαβιβαστικό  της Γραμματέως  της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών κ. Κυριακάτου 

Μαρίας  σύμφωνα με το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το με αρίθ. πρωτ. 12299/20-

07-2020  Πρακτικό της  παραπάνω Δημοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  12299    

                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Στο Αργοστόλι, σήμερα την εικοστή (20
η
) του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα                    Δευτέρα και ώρα  

09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 

κατόπιν της αρ. πρωτ. 11791/2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 

δημοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 500 

τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση «Υπαπαντή»  Πεσσάδας Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου,  όπως  ορίζεται  στην 

αριθ πρωτ. 10279/2020 διακήρυξη  του  Δημάρχου,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην  εφημερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1)    Θεόφιλος Μιχαλάτος  (Πρόεδρος)                         

2)    Κρυσταλλία Μιχαλάτου (Μέλος) 

3)    Νικόλαος Κουρκουμέλης (Μέλος) 

4)    Μαρία Κυριακάτου (Γραμματέας)  

Στις 09.00 π.μ. άρχισε κατά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 

ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εμφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά 

οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι:   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ 

                  Δημοτικό ακίνητο ευρισκόμενο στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας  

                             Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου  500 τ.μ. 

 

Αυξ. 

αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

  1. 

Πλειοδότης :  Γεωργόπουλος Φίλιππος  

 

 

Εγγυητής:  Κατοίκου Ιωάννα  

        

 

        Πλήρη 

     

   

 

Τ. υπογραφές 
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  2. 

Πλειοδότης:  Σπυράτου Αγγελική 

 

 

Εγγυητής:  Σπυράτος Ευάγγελος 

 

 

           

           

        Πλήρη  

 

 

Τ. υπογραφές 

 

  3. 

Πλειοδότης:    

 

 

Εγγυητής:   

 

 

 

           

 

 

 

Στις 09.30 π.μ., ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη συμμετοχή. 

Στη συνέχεια και ώρα 09.45 π.μ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις οικονομικές τους 

προσφορές.  

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 

 

           1.  Δημοτικό ακίνητο ευρισκόμενο στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας  

                 Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου  500 τ.μ. 

                 Τιμή εκκίνησης:  4.000 € 

Α.Α Ονοματεπώνυμο   Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  

Σπυράτου  Αγγελική 

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

4.500 

 

   

  2. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

5.000 

 

   

  3. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

5.500  

 

   

  4. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος  

 

Κατοίκου Ιωάννα 

 

6.000  

 

   

  5. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

 

Σπυράτος Ευάγγελος  

 

6.500 

 

  

  6. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

7.000 

 

   

  7. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

7.500 

 

   

  8. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

8.000 

 

  

  9. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

8.500 

 

 10. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

9.000 

 

 11. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

9.500 
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12. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

10.000 

 

13. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

10.500 

 

14. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

11.000 

 

15. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

11.500 

 

16. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

12.000 

 

17. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

12.500 

 

18. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

13.000 

 

19. 

 

Σπυράτου Αγγελική  

 

Σπυράτος Ευάγγελος 

 

13.500 

 

20. 

 

Γεωργόπουλος Φίλιππος 

 

Κατοίκου Ιωάννα  

 

14.000 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ.  Γεωργόπουλος Φίλιππος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 

των 14.000 ευρώ.  Εγγυητής  του είναι  η κα Κατοίκου Ιωάννα.  

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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                               Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  

      Ο  Πρόεδρος   

      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             

 

      Τα  μέλη               

 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Ο  Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο του   το με αρίθ. πρωτ. 12299/20-07-2020  Πρακτικό  

της Επιτροπής του φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

στην θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας  Δ. Ε.  Λειβαθούς  και την κατακύρωση του στον δικαιούχο πλειοδότη. 

 

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

 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου  Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –  

Μινέτος Διονύσιος   &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

2. την με αριθμό 144/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

3. την  99/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων διακήρυξης ) 
ΑΔΑ:ΩΕ5Ψ46ΜΓΤΤ-ΗΚ1 

4. Την αριθ. πρωτ. 11279/7-07-2020 Διακήρυξη της εκμίσθωσης του ακίνητου , ΑΔΑ: 66ΔΔ46ΜΓΤΤ-6ΘΜ. 

5.  Το με αριθ. πρωτ.   12299/20-07-2020   παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών. 
6. την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το αριθ. πρωτ. 12299/20-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  του   φανερού 

δημόσιου πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση «Υπαπαντή» 

Πεσσάδας  Δ. Ε.  Λειβαθούς. 

2. Κατακυρώνει το Πρακτικό της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του    παραπάνω  ακινήτου  και ανακηρύσσει 

πλειοδότη  τον  κ.  Γεωργόπουλο Φίλιππο του Γεωργίου με Α.Φ.Μ 103062871 της  ΔΟΥ Αργοστολίου , ο οποίος 

προσέφερε το ποσόν των 14.000,00 Ευρώ ετησίως , με  εγγυήτρια    την κ. Κατοίκου Ιωάννα του Ελευθερίου με 

Α.Φ.Μ 133021899 της ΔΟΥ Αργοστολίου. 

Αναθέτει στον Δήμαρχο Αργοστολίου     την υπογραφή της  σύμβασης  μίσθωσης.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

                                                                                                                        ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                                                                          

                                                                                                                                   ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

                                                                                                                               ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                                                                                            ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

               Θεόφιλος Μιχαλάτος 
             Δήμαρχος Αργοστολίου
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