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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της  24
ης 

 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  

4
η
  Αυγούστου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  4 
η
  Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη        και ώρα 13:00,  

πραγματοποιήθηκε ,  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση  των  Μελών  της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13465 /3-08-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η 

οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 

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

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

δήλωσαν ότι  συμμετέχουν  τα  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 . 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  130 /2020                                           ΑΔΑ: Ω0ΝΣ46ΜΓΤΤ-52Ζ 

Έγκριση 2
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,  κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με την  αριθ. πρωτ. 13465/3-08-2020 Πρόσκληση , καλεστήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να συζητήσουμε  τα παρακάτω  θέματα   ημερήσιας 

διάταξης : 

1. Έγκριση  2
ου

 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ   για την  Προμήθεια νερού, 

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

2. Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ λόγω του κατεπείγοντος    για την 

Υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αργοστολίου για το έτος 

2020» 

3.  Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ για την 

Υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αργοστολίου για το έτος 

2020» 

4. Μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων λόγω κορωνοιού.  

Ζητείται ο ορισμός της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  λόγω  επιτακτικής ανάγκης  

ολοκλήρωσης  ενεργειών. 

 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν:  Μιχαλάτος Θεόφιλος Μιχαλάτου 

Κρυσταλία -Σπαθής Σταύρος-Γαβριελάτος Αργύριος και Μινέτος Διονύσιος . 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση εισηγούμενος  το  1
ο
  θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης  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 31-07-2020   2
ο
 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης της 

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

   

                                                                                                                       Αργοστόλι  31-07-2020 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) 

 

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

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

2014/24/ΕΕ)].  

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

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

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

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

2014/24/ΕΕ)]. 

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

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

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

10. Της διακήρυξης της προμήθειας. 
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11. 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. 
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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 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. 

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1 & 2: 118/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΛΣ46ΜΓΤΤ-584) 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη:  

12935/28-07-2020 

Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών μειοδοσίας μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

28/07/2020 

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 
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Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

μειοδότη μέσω της λειτουργικότητας του 

«Συστήματος»: 

31/07/2020 

Ημερομηνία ειδοποίησης υποβολής 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», εντός επτά (7) 

ημερών, όπως ζητήθηκαν από τον προσωρινό 

ανάδοχο: 

31/07/2020 

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

31/07/2020 

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

31/7/2020 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.: 13172/30-07-2020 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, 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ» για την εν λόγω διαπραγμάτευση των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος 

ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας (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. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 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 ορθά:  

 Οι ζητούμενες Υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες είχαν ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών της αναθέτουσας αρχής, επίσης σχετικά με τη 

βεβαίωση ΣΕΠΕ στην υπεύθυνη δήλωση δεν αναφέρονται οι ζητούμενοι λόγοι. 

Στη συνέχεια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 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 31/07/2020, 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 

Αμετάκλητη 

καταδικαστική 

Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού 
2.2.9.2 

Ποινικό 

Μητρώο της 

Ποινικό 

Μητρώο της 

ΌΧΙ 
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οργάνωση απόφαση για: 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 

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 

Β. 1. α) Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου 

Αρ. Πρωτ.: 

158624/11-06-2020 

(Ευάγγελος 

Γαλιατσάτος) 

 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου 

Αρ. Πρωτ.: 

158624/11-06-

2020 

(Ευάγγελος 

Γαλιατσάτος) 

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 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή 

εγκλήματα 

συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, 

αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από 

4)Το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου 
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παράνομες 

δραστηριότητες 

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 

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 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 

68706320  

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

05/06/2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 05/08/2020 

 

Βεβαίωση 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 

69051115 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

30/08/2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

05/08/2020 

 

ΌΧΙ 
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ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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 31/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

του 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 

203200/30-07-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

18/01/2021 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΔΥΣΕΥΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 

669381/30-07-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 
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Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

29/01/2021 

 

Η από 

31/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 

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 

2.2.9.2 

Β. 1. γ) 

Η από 31/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

Η από 

31/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

β)Δύο (2) πράξεις 

επιβολής 
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προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

αφορούν την 

αδήλωτη εργασία 

πιστοποιητικού 

2.2.3.4. 

β) εάν ο 

οικονομικός φορέας 

τελεί υπό πτώχευση 

ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία 

εξυγίανσης ή 

ειδικής 

εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό 

αναγκαστική 

διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε 

διαδικασία 

πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: 

α)υπό πτώχευση, 

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα.  

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με απόφαση 

των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.  

Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 3) Η μη 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

908/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

19/06/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1254/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

  Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

908/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

19/06/2020 

 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

1254/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

24/07/2020 

ΌΧΙ 
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αναστολή των 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

ΑΑΔΕ 

 

 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 

31/07/2020 

 

 

 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 

31/07/2020 
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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 31/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

Η από 

31/07/2020 

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 
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φορέων κατά την 

προετοιμασία της 

διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση 

ουσιώδους 

απαίτησης στο 

πλαίσιο 

προηγούμενης 

σύμβασης που είχε 

ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης 

σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή 

των πληροφοριών 

που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση 

της απουσίας των 
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λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας 

η) επηρεασμός με 

αθέμιτο τρόπο στη 

διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η 

αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να 

αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα ότι 

έχει διαπράξει 

σοβαρό 

επαγγελματικό 

παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν 
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αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του 

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 31/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ευάγγελου 

Γαλιατσάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

Η από 

31/07/2020 

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 

2.2.9.2 

Β. 2. 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2474/23-06-2020 

Ισχύει μέχρι 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2474/23-06-

2020 

ΌΧΙ 
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Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. Τα δικαιολογητικά 

γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους, εκτός 

αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

31/12/2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

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

2.2.5 

Οικονομική και 

χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Οικονομικός Φορέας 

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 
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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 

Τμημάτων. 

β) να διαθέτουν τα κατάλληλα 

μέσα για την διακίνηση των 

προϊόντων, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές του 

παραρτήματος A΄, κατά 

περίπτωση 

 

2.2.9.2 

Β. 4. 

Σύμβαση 

Προμήθειας ΑΔΑ: 

ΩΠΠΧ4691ΗΨ-Δ2Τ 

 

Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

Αργοστολίου 

 

Σύμβαση 

Προμήθειας ΑΔΑ: 

67404691ΗΨ-ΨΘΝ 

 

Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

Σύμβαση 

Προμήθειας 

ΑΔΑ: 

ΩΠΠΧ4691ΗΨ-

Δ2Τ 

 

Βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

Γηροκομείου 

Αργοστολίου 

Σύμβαση 

Προμήθειας 

ΑΔΑ: 

67404691ΗΨ-

ΨΘΝ 

Βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης 

Δημοτικού 

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Σύμβαση 

Προμήθειας ΑΔΑ: 

929ΟΟΚΟΙ-4ΥΣ 

 

Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ΟΚΑΠ 

 

Άδεια, Δίπλωμα 

οδήγησης, 

Βεβαίωση 

καταλληλότητας 

οχήματος 

μεταφοράς 

τροφίμων 

Γηροκομείου 

 

Σύμβαση 

Προμήθειας 

ΑΔΑ: 

929ΟΟΚΟΙ-4ΥΣ 

 

Βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης 

ΟΚΑΠ 

 

Άδεια, Δίπλωμα 

οδήγησης, 

Βεβαίωση 

καταλληλότητας 

οχήματος 

μεταφοράς 

τροφίμων 
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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 2
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%) 63.347,74 € για τα 

ακόλουθα τμήματα 

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 

προσφερόμενο ποσό για τα τμήματα που αφορούν τον Δήμο Αργοστολίου 
63.347,74 
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(τμήμα 1 έως και τμήμα 6): 

της διαπραγμάτευσης 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». 

Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 2
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 2) μαζί με το πρακτικό 2 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» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

1 ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

      

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη α)  να εγκρίνουν στο σύνολο  του το 2
ο
   

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 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», και  την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη 

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 
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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) 

 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
  Πρακτικό Διαπραγμάτευσης όπως εγκρίθηκε με την 118/24-07-2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΨΦΛΣ46ΜΓΤΤ-584 

 το από 31-07-2020  2
ο
 παραπάνω Πρακτικό Διαπραγμάτευσης 

 την πρόταση του  Προέδρου : 

 

                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει  στο σύνολο του   το  2
ο 

 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

Δημοσίευση της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων τμημάτων του 

προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού (παρ. 2 περ.  α  του άρθρου 32 Ν4412/2016) 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%) 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 
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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 διαπραγμάτευσης των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού της  εν 

λόγω προμήθειας . 

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 2  της Επιτροπής Διαγωνισμού    

κοινοποιείται  στους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 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  131/2020                                                ΑΔΑ:66ΤΧ46ΜΓΤΤ-ΒΙΕ 

 

Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 

περίπτωση της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ,για την Υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020» 

 

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

2
ο
  θέμα   ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ,για την 

Υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αργοστολίου για το έτος 

2020» , έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση το από 4-08-2020 εν 

λόγω 1
ο
 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

                                                                                                                         Αργοστόλι 4-08-2020  

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) 

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

σύμφωνα με την παρ. 2γ) του άρθρου 32 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. Στην παρ. 2γ) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) 

και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του νόμου αυτού. 

2. Στο άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016. 

3. Της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν.4441/2016 Ά 227). 

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

αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών). 
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5. Στο Άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 [Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].  

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

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

7. Στο Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 [Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)]. 

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

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)]. 

9. Στο Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 [Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)].  

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

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

12. Της υπ’ αριθ.: 129/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΒ46ΜΓΤΤ-ΣΡΨ) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

13. Της υπ’ αριθ.: 13053/29-07-2020 Πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του 

ν. 4412/2016. 

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: 88.608,87 Ευρώ (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 
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Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης): Αριθ. Πρωτ.: 9107/11-06-2020 

ΑΔΑΜ: 20PROC006854036 2020-06-12 

ΑΔΑ: ΨΡΧΝ46ΜΓΤΤ-ΓΦΒ 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 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).  

 

Απόφαση έγκρισης Πρακτικών 1&2: 107/2020 ΑΔΑ: 6ΔΛ246ΜΓΤΤ-9ΣΒ 

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 2α) του άρθρου 32 του 
Ν. 4412/2016 

Απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία του 

άρθρου 32 παρ. 1 & 2 περ. α) του ν. 4412/2016: 

107/2020 ΑΔΑ: 6ΔΛ246ΜΓΤΤ-9ΣΒ 

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 ΕΣΗΔΗΣ: 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. 
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Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 1 διαπραγμάτευσης: 119/2020 ΑΔΑ: ΩΝΥΘ46ΜΓΤΤ-3ΞΝ 

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 2γ) του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016 

Απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία του 

άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ) του ν. 4412/2016 – Έγκριση 

της υπ’ αριθ.: 4/2020 μελέτης – Όροι διαπραγμάτευσης 

– Πρόσκλησης – Επιτροπή διαπραγμάτευσης: 

129/2020 ΑΔΑ: ΩΣΜΒ46ΜΓΤΤ-ΣΡΨ 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του ν. 4412/2016 

Αριθ. Πρωτ.: 13053/29-07-2020 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των Προσφορών και 

ελέγχου των δικαιολογητικών: 

Τρίτη 04/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

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

4/8/2020 και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθ. 129/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΒ46ΜΓΤΤ-ΣΡΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 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 
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3 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Τακτικό Μέλος 

Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 13154/30-07-2020 σύγκλισης 

επιτροπής του Προέδρου της), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο: 

α) των δικαιολογητικών για την μη συνδρομή, του οικονομικού φορέα, των λόγων 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73, 74 του Ν. 

4412/2016 και των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 και 78 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 13053/29-07-2020 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω 

του κατεπείγοντος και 

β) της οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

διαπραγμάτευσης, 

που υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο στο Δήμο Αργοστολίου, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση, 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 της εν λόγω διαπραγμάτευσης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας επικοινωνήσει και παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου 

τα ζητούμενα δικαιολογητικά, της πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2 περίπτωση γ΄ του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 32Α του νόμου αυτού, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, διαπίστωσε ότι 

υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου εμπρόθεσμα, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς: 

1. ACTION CLUB HELLAS IKE  

2. ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Μετά την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην 

καταχώρησή τους (πίνακας 2), κατά σειρά κατάθεσής τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, 

αναφέροντας την επωνυμία του οικονομικού φορέα και αριθμώντας τους φακέλους με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν ακολούθως και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Πίνακας 2: Πίνακας Συμμετεχόντων   

Α/Α 

Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

Τμήματα ή Ομάδες στα οποία υπέβαλε 
προσφορά 

1 ACTION CLUB HELLAS IKE 13121/30-07-2020 
1ο ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

3ο ΤΜΗΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 
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ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

2 
ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

13424/03-08-2020 

13454/03-08-2020 

2ο ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 

ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 
4ο ΤΜΗΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης, για κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

Πίνακα 3.1 & 3.2: Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη. 

Σημειώνεται ότι λόγω αδυναμίας έκδοσης των πιστοποιητικών πρωτοδικείου του πίνακα 3.1. ο 

οικονομικός φορέας ACTION CLUB HELLAS IKE υπέβαλε εκτύπωση των υποβληθέντων 

ηλεκτρονικών αιτημάτων χορήγησης των πιστοποιητικών πρωτοδικείου, συνοδευόμενο από 

σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προαναφερόμενος οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, Π.Ν.Π. 13-4-2020: Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στο άρθρο τεσσαρακοστό 

πρώτο, υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

ανάθεσης (πιστοποιητικά πρωτοδικείου) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης΄. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ACTION CLUB HELLAS IKE 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

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

1 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

Ποινικό Μητρώο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών 
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β) δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), αφορά τους 

διαχειριστές 

μήνες πριν από την υποβολή του  

Αρ. Πρωτ.: 124281/12-05-2020 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ) 

γ) απάτη 

2) (Α.Ε.), αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, αφορά τα 
μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

2 

Καταβολή φόρων  

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

α)Οικονομικός φορέας 

1) Φορολογική ενημερότητα & 

2) Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΕΦΚΑ  

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του  

 
3) 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. 

(Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 

Δήλωση) 

Φορολογική ενημερότητα 

ΑΑΔΕ 

Αρ. Πρωτ.: 800833153/29-07-
2020 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 

29/08/2020 

 

Βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: ACTION CLUB 

HELLAS IKE 

Αριθ. Πρωτ.: 229256/30-04-
2020 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 

30/10/2020 

 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 
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Δήλωση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 

3 

α)Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας 

Οικονομικός Φορέας 
1) Υπεύθυνη Δήλωση (Νο 1 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 

β)Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία 

4 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι 

δεν τελεί: α)υπό πτώχευση, 

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. 

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Εκτύπωση των υποβληθέντων 

ηλεκτρονικών αιτημάτων 

χορήγησης των πιστοποιητικών 

πρωτοδικείου, συνοδευόμενο 

από τις με ημερομηνία 

29/07/2020 και 04/08/2020 

Υπεύθυνες Δηλώσεις του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 

(Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 13-4-2020 - 

ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, Π.Ν.Π. 

13-4-2020: Μέτρα για την 
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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 

αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις / 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο) 

 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών 

Αριθ. Πρωτ.: 

1098244.1605256/09-06-2020 

 

Εκτύπωση της καρτέλας 

“Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet 

της επιχείρησης ACTION CLUB 

HELLAS IKE 29/07/2020 

5 α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

Οικονομικός Φορέας 1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
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4412/2016 (περιβαλλοντικά) οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 λόγοι 

αποκλεισμού (Νο 1 συνημμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση) 

ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 

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 την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις 
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ζ) ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας 

η) επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, 
με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του 

6 

Ποινή αποκλεισμού που αποκλείει αυτοδίκαια 

και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης 

Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

(Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 
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Δήλωση) 

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

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

7 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας 

Οικονομικός Φορέας 

1) 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 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

Πιστοποιητικό Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 

Αρ. Πρωτ.: 6770/29-07-2020 
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φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

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

8 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Οικονομικός Φορέας 

1) Τα αναφερόμενα της 

παραγράφου 9.2 Τεχνική 

προσφορά, της Γενικής-Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ 

αριθ. 4/2020 μελέτης του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο 

Οικονομικός Φορέας έλαβε γνώση 

των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης και της υπ' αριθ. 
4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

τους αποδέχεται και 

συμμορφώνεται με αυτούς (Νο 1 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 41913/8-12-2017 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.: 2221/16-04-2018 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
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 Αριθ. Πρωτ.: 13491/28-05-2020 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 13493/28-05-2020 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 9934/13-04-2018 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 7654/21-05-2020 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 6575/12-05-2020 

 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.: 1595/06-05-2020 

 

Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας  

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 

2131.17.3/1939/18-07-2017 

Αριθ. Άδειας: 02/2001 

 

Λιμεναρχείο Ραφήνας  

Άδεια Ναυαγοσώστη 
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Αριθ. Πρωτ.: 2131.17-

2/2721/2019 

 

Λιμεναρχείο Ραφήνας  

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 2131.17-

2/2965/2018 

 

Λιμεναρχείο Ραφήνας  

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 2131.17-

2/4239/2018 

 

Λιμεναρχείο Σαρωνικού 

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 
2131.17/2221/2019 
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Α/Α: 114 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 
επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 
S0 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 

επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 

S1 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 
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Άδεια εκτέλεσης πλόων 

επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 

S2 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 
επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 
S3 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 

επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 

S4 

 

Λιμενική Αρχή Χαλκίδας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 
επαγγελματικού σκάφους 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όνομα σκάφους: ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΠ 
S5 

 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 
Δήλωση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ 

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

9 Έγγραφα νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου 
Νομικό Πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., 

ΙΚΕ) 
1) Για την απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι 

 Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης  
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νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, 

κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  

 

2) 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  

ΓΕΜΗ 

Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών 

Αρ. Πρωτ.: 

1098244.1605257/09-06-2020 

 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών 

Αριθ. Πρωτ.: 

1071546.1567691/19-05-2020 

 

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

Δ/νση Μητρώων και ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων 

Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία 

ΓΕΜΗ 
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Αριθ. Πρωτ.: 1177925/14-05-

2018 

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύστασης και καταστατικό 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  

 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Εμπορικό & Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 

Αριθ. Πρωτ.: 

1098244.1605256/09-06-2020 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 



Σελίδα | 949  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

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

1 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του  

Ποινικό Μητρώο της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Χανίων 

Αρ. Πρωτ.: 7891/14-05-2020 

(ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΔΕΛΑΣ) 

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 

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 

Καταβολή φόρων  

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

α)Οικονομικός φορέας 

1) Φορολογική ενημερότητα & 

2) Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΕΦΚΑ  

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει 

Φορολογική ενημερότητα 

ΑΑΔΕ 

Αρ. Πρωτ.: 68862316/01-07-

2020 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 
01/09/2020 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του  

 
3) 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. 

(Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 

Δήλωση) 

 

Βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: ΚΕΡΔΕΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Αριθ. Πρωτ.: 279999/15-05-
2020 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 

14/11/2020 

 

Βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ του 

ΚΕΡΔΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Αριθ. Πρωτ.: 2112/15-05-2020 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 

16/11/2020 

 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 



Σελίδα | 952  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

3 

α)Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας 

Οικονομικός Φορέας 
1) Υπεύθυνη Δήλωση (Νο 1 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

β)Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία 

4 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι 
δεν τελεί: α)υπό πτώχευση, 

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. 

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με απόφαση των 

Πρωτοδικείο Χανίων 

Αρ. Πιστοπ.: 2213/18-05-2020 

 

Πρωτοδικείο Χανίων 

Αρ. Πιστοπ.: 2214/18-05-2020 

 

Πρωτοδικείο Χανίων 
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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 

Αρ. Πιστοπ.: 2215/18-05-2020 

 

Εκτύπωση της καρτέλας 

“Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet 

της επιχείρησης ΚΕΡΔΕΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

21/05/2020 

5 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 (περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του 

οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 λόγοι 

αποκλεισμού (Νο 1 συνημμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση) 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 
Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

γ) ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 
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ε) στρέβλωση του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης 

στ) σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας 

η) επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
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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 

6 

Ποινή αποκλεισμού που αποκλείει αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης 
Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

(Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 

Δήλωση) 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 
Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

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

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

7 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας 
Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης.  

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

Χανίων 

Αρ. Πρωτ.: 1378/15-05-2020 
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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 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

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

8 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Οικονομικός Φορέας 

1) Τα αναφερόμενα της 

παραγράφου 9.2 Τεχνική 

προσφορά, της Γενικής-Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ 

αριθ. 4/2020 μελέτης του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Δήλωση Τεχνικής προσφοράς 
για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη, εξοπλισμού σύμφωνα 

με την παράγραφο 9.2 της 

Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 

4/2020 μελέτης.  
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Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο 
Οικονομικός Φορέας έλαβε γνώση 

των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης και της υπ' αριθ. 

4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
τους αποδέχεται και 

συμμορφώνεται με αυτούς (Νο 1 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

 

 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 
Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για την εκτέλεση 

αντίστοιχων υπηρεσιών όπου 

αναφέρονται οι υπ’ αριθ. 

19symvoo5030287 2019-05-30, 

18symv003271108 2018-06-15, 

20symv006802534 2020-06-02 
συμβάσεις.  

 

Βεβαίωση Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Χανίων 

Αρ. Πρωτ.: 2131.17/1133/12-

04-2019 

 

Λιμεναρχείο Σαρωνικού 

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 
2131.17/1891/2018  
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Αριθ. Μητρώου 77 

 

Λιμεναρχείο Χανίων  

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 2132.9/1410/2017 

 

Λιμεναρχείο Χανίων  

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 
2131.17/1135/2019 

 

Λιμενική Αρχή Ηρακλείου 

Άδεια Ναυαγοσώστη 

Αριθ. Πρωτ.: 2131.17-
1/3089/2019 

Αριθ. Καταχ.: 586 
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Λιμενική Αρχή Παλαιοχώρας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 

επαγγελματικού σκάφους 

Κερδέλας Αναστάσιος 

Όνομα σκάφους: ΡΩ 

 

Λιμενική Αρχή Παλαιοχώρας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 
επαγγελματικού σκάφους 

Κερδέλας Αναστάσιος 

Όνομα σκάφους: ΗΡΑ 

 

Λιμενική Αρχή Παλαιοχώρας 

Άδεια εκτέλεσης πλόων 
επαγγελματικού σκάφους 
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Κερδέλας Αναστάσιος 

Όνομα σκάφους: ΑΡΗΣ 

 

Οι από 29/07/2020 Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για τα σωστικά 

σκάφη, εργαζόμενους, 

ναυαγοσώστες, ασφάλισης, 

εξοπλισμού. 

 

Η από 29/07/2020 Υπεύθυνη 

Δήλωση του ΚΕΡΔΕΛΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ότι ο Οικονομικός Φορέας 
έλαβε γνώση των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης και της 

υπ' αριθ. 4/2020 μελέτης του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης τους 

αποδέχεται και 

συμμορφώνεται με αυτούς  
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Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς – Απαντήσεις Οικονομικής Προσφοράς 

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

διαπραγμάτευσης ήτοι: 

1. ACTION CLUB HELLAS IKE 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

Ποσότητα 

(Τεμ.) 

Δαπάνη 

μονάδας με το 

Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική 

δαπάνη με το 

Φ.Π.Α. (€) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 4 22.570,00 27.986,8 

2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ 

3 - - 

3 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

4 6.440,00 7.985,6 

4 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 

ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 
3 - - 

Γενικό σύνολο οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς): 35.972,4 

Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. (ολογράφως): 
Τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα 

δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

2. ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

Ποσότητα 

(Τεμ.) 

Δαπάνη 

μονάδας με το 

Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική 

δαπάνη με το 

Φ.Π.Α. (€) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 4 - - 
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2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ 

3 16.935,48 21.000,00 

3 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

4 - - 

4 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

3 4.838,71 6.000,00 

Γενικό σύνολο οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς): 27.000,00 

Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. (ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά 

 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ακόλουθες προσφορές του Πίνακας 4: 

κατάταξης (μειοδοσίας) των προσφερόντων ανά Τμήμα, είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διαπραγμάτευσης. 

Πίνακας 4: Πίνακας Κατάταξης (μειοδοσίας) Προσφερόντων που πληρούν τους όρους της διακήρυξης ανά 

Τμήμα  

Α/Α 

Επωνυμία Προμηθευτή 

(Οικονομικού Φορέα) 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Προσφοράς 

Συνολικό προσφερόμενο ποσοστό 
τμήματος (χωρίς το Φ.Π.Α.) 

1ο ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

1 ACTION CLUB HELLAS IKE 
13121/30-07-

2020 
22.570,00 

2ο ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 
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1 ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

13424/03-08-
2020 

13454/03-08-

2020 

16.935,48 

3ο ΤΜΗΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

1 
ACTION CLUB HELLAS IKE 13121/30-07-

2020 
6.440,00 

4ο ΤΜΗΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

1 ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

13424/03-08-
2020 

13454/03-08-

2020 

4.838,71 

 

Για την ανάκτηση των πληροφοριών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών χρησιμοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες ιστοσελίδες Δημοσίων Φορέων που εκδίδουν τα δικαιολογητικά γνωστά ως 

«Αποδεικτικά Μέσα»: 

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

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

3 Ποινικό Μητρώο www.ncris.gov.gr 

4 ΓΕΜΗ Ι: Πιστοποιητικό Εγγραφή στο 
Εμπορικό Μητρώο, Πτώχευση, 

Συνδιαλλαγή/Εξυγίανση, Λύση 

Εταιρείας, 

Αναγκαστική Διαχείριση, Ειδική 

Εκκαθάριση, κ.α. 

http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form 
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5 ΓΕΜΗ ΙΙ: Οικονομικές Καταστάσεις 
Χρήσης/Ισολογισμοί 

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών της 
διαπραγμάτευσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, τίθεται υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία  

και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

α) την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ACTION CLUB 

HELLAS IKE» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 35.972,4 € για τα ακόλουθα 

τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 27.986,8 

ΤΜΗΜΑ 

3 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.985,6 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 35.972,4 

Ο οικονομικός φορέας «ACTION CLUB HELLAS IKE», σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, Π.Ν.Π. 13-4-2020: Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στο άρθρο τεσσαρακοστό 

πρώτο, υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

ανάθεσης (πιστοποιητικά πρωτοδικείου) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης΄. 

β) την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΕΡΔΕΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 27.000,00 

€ για τα ακόλουθα τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 
2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 21.000,00 

ΤΜΗΜΑ 

4 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 6.000,00 
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Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 27.000,00 

της διαπραγμάτευσης (των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού) της 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020». 

Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 1ου 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, στην Αναθέτουσας Αρχής. 

Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 1) μαζί με το πρακτικό 1 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). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

1 ΣΙΜΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκρίνουν στο σύνολο του το παραπάνω 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού όπως παρακάτω:  

α) την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ACTION 

CLUB HELLAS IKE» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 35.972,4 € για τα 

ακόλουθα τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 27.986,8 

ΤΜΗΜΑ 

3 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.985,6 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 35.972,4 

β) την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΕΡΔΕΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 27.000,00 

€ για τα ακόλουθα τμήματα: 
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ΤΜΗΜΑ 

2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 21.000,00 

ΤΜΗΜΑ 

4 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 6.000,00 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 27.000,00 

 

της διαπραγμάτευσης (των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού) της 

υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020». 

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 

  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω Υπηρεσίας για την 

διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων ομάδων όπως εγκρίθηκε με την 119/24-07-

2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΔΑ: ΩΝΥΘ46ΜΓΤΤ03ΞΝ 

 την 129/28-07-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε μελέτη & η 

ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-

ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» λόγω κατεπείγοντος  

ΑΔΑ:ΩΣΜΒ46ΜΓΤΤ-ΣΡΨ 

 Το από 4-08-2020   παραπάνω  1
ο
  Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

 την  πρόταση  του  Προέδρου : 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει  στο σύνολο του το 1
ο
 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 2α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (των άγονων 

τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού) της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-

ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»  συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α  

63.000,00 € . 

2.  Αναθέτει   την  σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ACTION CLUB 

HELLAS IKE» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 35.972,4 € για τα ακόλουθα 

τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 27.986,8 
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ΤΜΗΜΑ 

3 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.985,6 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 35.972,4 

Ο οικονομικός φορέας «ACTION CLUB HELLAS IKE», σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, Π.Ν.Π. 13-4-2020: Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στο άρθρο τεσσαρακοστό 

πρώτο, υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

ανάθεσης (πιστοποιητικά πρωτοδικείου) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

3. Αναθέτει  την σύμβαση  στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΕΡΔΕΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (με το Φ.Π.Α. 24%) 

27.000,00 € για τα ακόλουθα τμήματα: 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 

2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 21.000,00 

ΤΜΗΜΑ 

4 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 6.000,00 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 27.000,00 

 

της διαπραγμάτευσης (των άγονων τμημάτων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού) της 

υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020». 

 

Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 1
ου

 Πρακτικού θα γίνονται δεκτές 

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

 

Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης μαζί με το πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού θα 

κοινοποιηθεί , σε κάθε προσφέροντα εκτός από τους  προσωρινά  ανάδοχους, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις . 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    132/2020                                         ΑΔΑ:  ΩΤΦ846ΜΓΤΤ-7ΘΦ 

Έγκριση 3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  για την 

Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020» 

 

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

το  3
ο
  θέμα    ημερήσιας διάταξης :  Έγκριση 3

ου
 Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

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

έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής   καταρχήν το από 29-07-2020    3
ο
 

Πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:    
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                                                                             3
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

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

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 

Γενική Υπηρεσία: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020» 

Προϋπολογισμός: 88.608,87 Ευρώ (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 
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ΑΔΑ: ΨΡΧΝ46ΜΓΤΤ-ΓΦΒ 

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).  

 

Απόφαση Ο.Ε. Έγκρισης Πρακτικού 1 & 2: 107/2020 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού μειοδότη:  

11966/15-07-2020 

Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

μειοδοσίας μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

15-07-2020 

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»: 

21/07/2020 

Ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή 

(εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

ανωτέρω δικαιολογητικών):  

Υπ’ αριθ. 12.521/22-07-2020 κατάθεση του 

προσωρινού μειοδότη 

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

και ώρα 08:30 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.), 



Σελίδα | 970  

 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

Πρόεδρος 

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 24-07-2020 πρόσκλησης σύγκλισης επιτροπής του 

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

αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από τον «ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ» για την εν λόγω υπηρεσία (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 «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ» υπέβαλε 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας του «Συστήματος», τα 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 του 

προσωρινού αναδόχου που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη - έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, 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, 

την μονογραφή των στοιχείων του και στον έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών αυτών, όσο και αυτών που 

υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και αφορούν το σύνολο των υποβαλλόμενων στοιχείων, μέσω της 

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

Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μειοδότη (κατακύρωσης) διαπιστώθηκε ότι :  

 Δεν υποβλήθηκε Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ που να 

καλύπτει την ημερομηνία υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα (30-06-2020) 

 Δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 2.2.6 και 2.2.9.2.Β4 περί 

πλήρωσης των προϋποθέσεων Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας του οικονομικού φορέα 
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Βάσει των ανωτέρω, τα υποβληθέντα, από τον προσωρινό μειοδότη, αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8, δεν καλύπτουν το σύνολο των όρων και 

των προϋποθέσεων συμμετοχής της διακήρυξης. 
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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 

υποβολής 

προσφορών 

Κατά την 

ημερομηνία 

πρόσκλησης - 

υποβολής 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

Προσωρινού 

Μειοδότη 

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 

Αμετάκλητη 

καταδικαστική 

Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού 
2.2.9.2 

Ποινικό 

Μητρώο της 

Ποινικό 

Μητρώο της 

ΝΑΙ 
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οργάνωση απόφαση για: 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 

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 

Β. 1. α) Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 

1564/18-05-2020 

(Τουμαζάτος 

Σωτήριος) 

 

Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πρωτ.: 

1564/18-05-

2020 

(Τουμαζάτος 

Σωτήριος) 

 

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 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή 

εγκλήματα 

συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, 

αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από 

4)Το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου 
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παράνομες 

δραστηριότητες 

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 

έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του  

αγράφου  

2.2.9.2 

Β. 1. β) 

Φορολογική 

ενημερότητα 

ΑΑΔΕ  

Αρ. Πρωτ.: 

68959898/17-07-

2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 17/08/2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ της 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 



Σελίδα | 975  

 

εταιρείας: Σωτήριος 

Τουμαζάτος 

Αριθ. Πρωτ.: 

292810/18-05-2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 17/11/2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ του Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

Αριθ. Πρωτ.: 

84194/16-06-2020 

Ημερομηνία λήξης 

ισχύος: 16/12/2020 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ της 

εταιρείας: 

Σωτήριος 

Τουμαζάτος 

Αριθ. Πρωτ.: 

292810/18-05-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 

17/11/2020 

 

Βεβαίωση 

ασφαλιστικής 

ενημερότητας 

ΕΦΚΑ του 

Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

Αριθ. Πρωτ.: 

84194/16-06-

2020 

Ημερομηνία 

λήξης ισχύος: 
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16/12/2020 

2.2.3.2. 

γ) 

α)Τρεις (3) πράξεις 

επιβολής 

προστίμου από 

ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της 

εργατικής 

νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, 

ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας 

Οικονομικός Φορέας 

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, 

πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, 

αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού 

2.2.9.2 

Β. 1. γ) 

 Η από 21/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

 

 Η από 

21/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

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 

Οικονομικός Φορέας 
1) Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: 

α)υπό πτώχευση, 

2.2.9.2 

Β. 1. β) 
 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

ΝΑΙ 
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ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία 

εξυγίανσης ή 

ειδικής 

εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό 

αναγκαστική 

διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε 

διαδικασία 

πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

β)πτωχευτικό συμβιβασμό, 

γ)αναγκαστική διαχείριση, 

δ)διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα.  

2) Πιστοποιητικό για νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με απόφαση 

των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.  

Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 3) Η μη 

αναστολή των 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

ΑΑΔΕ 

Αρ. Πιστοπ.: 

366/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

369/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

367/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

Αρ. Πιστοπ.: 

366/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

369/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

367/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 
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Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

368/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Εκτύπωση της 

καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως 

αυτά εμφανίζονται 

στο taxisnet 

της επιχείρησης 

ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

 

Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας 

Αρ. Πιστοπ.: 

368/2020 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

18/05/2020 

 

Εκτύπωση της 

καρτέλας 

“Στοιχεία 

Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, 

όπως αυτά 

εμφανίζονται 

στο taxisnet 

της επιχείρησης 

ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

2.2.3.4. α) έχει αθετήσει τις Οικονομικός Φορέας Υπεύθυνη Δήλωση 2.2.9.2 Η από 21/07/2020 Η από ΝΑΙ 
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υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 

4412/2016 

(περιβαλλοντικά) 

Β. 1. δ) Υπεύθυνη Δήλωση 

του Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη  

21/07/2020 

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

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 
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διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση 

ουσιώδους 

απαίτησης στο 

πλαίσιο 

προηγούμενης 

σύμβασης που είχε 

ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης 

σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή 

των πληροφοριών 

που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση 

της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των 
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κριτηρίων επιλογής, 

έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας 

η) επηρεασμός με 

αθέμιτο τρόπο στη 

διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η 

αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να 

αποδείξει, με 

κατάλληλα μέσα ότι 

έχει διαπράξει 

σοβαρό 

επαγγελματικό 

παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την 
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ακεραιότητά του 

2.2.3.5. 

Εθνικός λόγος 

αποκλεισμού (για 

έργα 

>1.000.000,00€) 

[όταν 

συμπληρώνεται] 

Ανώνυμες εταιρείες 

(εγγεγραμμένες 

στο ΜΕΕΠ) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι μετοχές είναι ονομαστικές, 

το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή 

του. Αναλυτική κατάσταση 

(μετοχολόγιο), το πολύ 

τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς 

2.2.9.2 

Β. 1. ε) 
    ΝΑΙ 

2.2.3.6. 

Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα 

σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας 

σύναψης 

σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή 

παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά 

τη διαδικασία, σε 

Οικονομικός Φορέας 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με 

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 

2.2.3.6.     - 
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μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

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 

συντρέχει το άρθρο 

2.2.3.7.) 

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.     - 

2.2.3.9. Ποινή αποκλεισμού 

που αποκλείει 

Οικονομικός Φορέας Υπεύθυνη Δήλωση μη 

έκδοσης κοινής υπουργικής 
2.2.9.2 

Η από 21/07/2020 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Η από 

21/07/2020 

ΝΑΙ 
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αυτοδίκαια και από 

την παρούσα 

διαδικασία 

σύναψης δημόσιας 

σύμβασης 

απόφασης του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016 περί ποινής 

αποκλεισμού  

Β. 1. στ) του Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη  

Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

Σωτήριου 

Τουμαζάτου 

ψηφιακά 

Υπογεγραμμένη 

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 

2.2.9.2 

Β. 2. 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2436/26-05-2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

 Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης 

Αρ. Πρωτ.: 

2436/26-05-

2020 

Ισχύει μέχρι 

31/12/2020 

ΝΑΙ 
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από την υποβολή τους, εκτός 

αν, σύμφωνα με τις 

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 
Ότι απαιτείται ανάλογα με την 

διακήρυξη 

2.2.9.2 

Β. 3. 
    ΌΧΙ 

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

2.2.6 

Τεχνική και 

επαγγελματική 

ικανότητα  

Οικονομικός Φορέας 
Ότι απαιτείται ανάλογα με την 

διακήρυξη 

2.2.9.2 

Β. 4. 
- - ΟΧΙ 

Πρβλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016 
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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 

ικανότητα τρίτων  
Οικονομικός Φορέας 

Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν 

στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται. Οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.8 & 

2.2.9.2 

Α. Β.9. 

    ΝΑΙ 



Σελίδα | 987  

 

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 

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

Β.5. 

Έγγραφα 

νομιμοποίησης 

προσωρινού 

αναδόχου 

Νομικό Πρόσωπο 

(Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ) 

Για την απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση 

και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή 

του.  

 

Β.5. - - ΟΧΙ 
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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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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 υπηρεσία  

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

α. Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ» και 

την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του κατά τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

β. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο λόγω του ότι δεν υφίσταται άλλος διαγωνιζόμενος , για την 

υπηρεσία με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020». 

γ. την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 106 παρ. 1.α του 

ν.4412/2016 και το άρθρο 3.2 της διακήρυξης ή την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 1 & 2 

περ. α) του ν. 4412/2016 για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την κρίση του αποφασιστικού οργάνου της Α.Α., διότι ο διαγωνισμός 

έχει αποβεί άγονος. 

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

υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το 

ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο Πρακτικό της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια 

μέσου του «πεδίου επικοινωνίας». 

Αργοστόλι 29-07-2020 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

1 Στεφανίτση Ευαγγελία 

Δημήτριος Στουπάς 2 Παπαχρήστου Αδαμαντία 

                                                                                                 

Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής  την    εισήγηση –πρόταση 

του  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  

 

Από την εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94693 από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ» προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α) όσον αφορά το αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ που να 

καλύπτει την ημερομηνία υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα (30-06-2020) αυτό 

υποβλήθηκε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής με αριθ. πρωτ.: 68742849/15-

06-2020 και με ημερομηνία λήξης ισχύος: 15/07/2020 συνεπώς και κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ, 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ήταν φορολογικά ενήμερος.  

β) όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με την διακήρυξη οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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 να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της 2/2020 μελέτης, 

 να διαθέτουν το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια 

ναυαγοσώστη και την άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, 

 να διαθέτει ο χειριστής άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους – σωστικής 

λέμβος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.Β4 για την απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

 Κατάλογο των εργασιών συγκεκριμένου τύπου που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία 

συνοδευόμενο από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. 

Εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, αντίγραφα από επίσημα παραστατικά και 

βεβαίωση του αποδέκτη της υπηρεσίας (π.χ. περί ορθής εκτέλεσης της υπηρεσίας). 

 Καθώς επίσης και κάθε άλλο έγγραφο σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της μελέτης και 

των επισυναπτόμενων στην παρούσα εγγράφων, ανάλογα με τις Ομάδες που θα 

συμμετάσχουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά της διακήρυξης καθώς και τα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του μοναδικού οικονομικού φορέα που συμμετείχε στον εν 

λόγω ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αποδεικνύεται ότι αυτά υποβλήθηκαν, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, ήτοι αυτά είναι: 

 Άδειες εν ισχύ ναυαγοσωστών 

 Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους 

 Άδειες χειριστή ταχυπλόου σκάφους  

 Πίνακας προσωπικού επάνδρωσης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου 

Αργοστολίου 2020 

 Βιογραφικά σημειώματα προσωπικού 

 Αναλυτική τεχνική προσφορά οικονομικού φορέα για την κάλυψη των τεχνικών 

απαιτήσεων κλπ 

 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς έτους 2017 (ΑΔΑ: 

7ΙΕΔΩΕ5-ΓΙ7) 

 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς έτους 2019 

(ΑΔΑ:ΨΩ2ΛΩΕ5-99Β) 

 Υπεύθυνη Δήλωση για την σύναψη συμβάσεων αντίστοιχων υπηρεσιών.  

 Υπεύθυνη δήλωση επάρκειας εξοπλισμού 

 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές  

 

Στον υποφάκελο, επομένως, Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, έχουν 

υποβληθεί τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας καθώς επίσης και η αποδοχή και συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τους 

όρους της διακήρυξης αλλά και της υπ’ αριθ. 2/2020 μελέτης παροχής υπηρεσιών. Όλα τα 

ανωτέρω, νομίμως υποβληθέντα κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, δικαιολογητικά στα 

πλαίσια της χρηστής διοίκησης, θα έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού καθώς τούτο δεν συνιστά παράβαση των αρχών του διαγωνισμού και της παροχής 

ίσων ευκαιριών δεδομένης μάλιστα της έλλειψης άλλων συμμετεχόντων ούτε προσδίδεται 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά αφενός γιατί δεν υπάρχουν 

άλλες προσφορές αφετέρου διότι πρόκειται για έγγραφα τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

έχουν ήδη υποβληθεί στο προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας που διέπει τη δημόσια διοίκηση και 

ειδικότερα την αναγκαιότητα διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των λουομένων 

καθώς και τον κίνδυνο αφενός επιβολής προστίμων στο Δήμο Αργοστολίου από το Λιμεναρχείο 

Κεφαλληνίας εξαιτίας των υπαρχόντων κενών θέσεων ναυαγοσωστών στις χαρακτηριζόμενες ως 

πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου και αφετέρου τον κίνδυνο απώλειας της Γαλάζιας Σημαίας 

των ακτών προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την 
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επωνυμία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%) 35.596,00 € για τα ακόλουθα τμήματα: 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 12.096,00 

ΤΜΗΜΑ 

4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 10.800,00 

ΤΜΗΜΑ 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 6.048,00 

ΤΜΗΜΑ 

6 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ 3.628,00 

ΤΜΗΜΑ 

7 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3.024,00 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα ανωτέρω τμήματα: 35.596,00 

 

της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020». 

 

Τέλος σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

μην εγκρίνουν το από 29-07-2020 3
ο
 Πρακτικό και να το αναπέμψουν  στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού για νέα κρίση, εντός δύο ημερών από την παραλαβή της παρούσας απόφασης. 

 

Την εισήγηση και 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 αριθμ. 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 29-07-2020   3
ο
  παραπάνω Πρακτικό   της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω 

Υπηρεσίας  

  Την εισήγηση και  πρόταση του  Προέδρου: 
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ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Δεν εγκρίνει  το  3
ο 

 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης Υπηρεσίας, 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 

τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού  

109.875,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%.  

2. Αναπέμπει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για επανεξέταση και νέα κρίση το  3
ο 

 Πρακτικό της 

εντός δύο ημερών από την παραλαβή της παρούσας απόφασης για την Υπηρεσία 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2020». 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο του 3
ου

 Πρακτικού. 

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. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν 4412/2016  

και στην  286/9137/11-06-2020 Διακήρυξη Δημάρχου. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  133 /2020                                        ΑΔΑ:6ΘΡΛ46ΜΓΤΤ-5ΕΟ 

Καθορισμός ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.3  άρθρο 

65 του Ν4688/2020 ) προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση   

εισηγούμενος  το  3
ο
  θέμα  της ημερήσιας διάταξης : «Καθορισμός ποσοστού μείωσης τελών 

παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.3  άρθρο 65 του Ν4688/2020 ) προς αποφυγή 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 65 του Ν 4688/2020 το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

1.Έως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη 

διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος 

και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος 

για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, 

συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. 

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής 

παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που 

προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος 

από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί 

πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη 
παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 

24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση 

χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το 

τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 



Σελίδα | 993  

 

ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού διατάγματος. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη 

μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο 

που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

 

2.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, για 

τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη 

διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με 

αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, 

κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών 
σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των 

τραπεζοκαθισμάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα 

εκατοστών (1,50 μ.). Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που 

καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την 

απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε 

καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των 

παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των 

ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

3.Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με 

απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά 

προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 

πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη 

αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή 

στο προκήπιο του καταστήματος. 

4.Με απόφαση του οικείου Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την 

τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής, τα οποία 

αποτελούνται από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον 

λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων 

Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όμοια απόφαση 

συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και 

περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου 

χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παρούσας καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής 

απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

5.Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων 
χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο 

με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου 

απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον 

βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες. 

6.Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε 

παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία. 

7.Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα 

πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα 

και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με 
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ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή 

της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα 

από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε 

οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, 

καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης 

διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων 

κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων 

κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία 

περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 
τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης 

αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020. 

 το με αριθ. πρωτ. 13033/29-07-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊστάμενου της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου σύμφωνα με το οποίο 

διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή  33 (τριάντα τρεις ) σχετικές αιτήσεις  . 

 την ταυτάριθμη αναλυτική κατάσταση  με τα στοιχεία των φακέλων των 

ενδιαφερόμενων επαγγελματιών προκειμένου να εξεταστούν με βάση τις διατάξεις της 

παρ.3  άρθρο 65 του Ν4688/2020  και  αναλυτικά : 

1.Για την κα. Δελακά Μαρία που διατηρεί επιχείρηση Καφέ – Σνακ – Μπαρ στην οδό  Σωτήρος 

10. Αιτήθηκε (9713/15-6-2020) παραχώρηση χρήσης επιπλέον τετραγωνικών μέτρων 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της 

απόφασης υπ' αριθμ. 29/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία 

παραχωρεί για χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους.  

2.Για την κα. Μπεκατώρου Ευαγγελία που διατηρεί Καφενείο στην Δεβοσέτου 15. Αιτήθηκε 

(9592/18-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 28/2020 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για χρήση μόνο 

η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω λόγους 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους.  

3.Για τον κο Βανδώρο Παναγή που διατηρεί Ζαχαροπλαστείο στην οδό Λιθόστρωτου 16. 

Αιτήθηκε (8039/28-5-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου 

χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 

35/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για 

χρήση μόνο η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω 

λόγους εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

4.Για τον κο. Κολυβά Ευθύμιο που διατηρεί επιχείρηση Καφετέρεια στην Λιθόστρωτου 7. 
Αιτήθηκε (10153/24-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της 

απόφασης υπ' αριθμ. 34/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία 

παραχωρεί για χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

5.Για την κα. Τζώρτζη Ειρήνη που διατηρεί Εστιατόριο στην οδο Ριζοσπαστών 5. Αιτήθηκε 

(9693/18-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 46/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε 
την μείωση έως 50% του τέλους.  

6.Για την κα. Φωτιάδη Άννα που διατηρεί Πιτσαρία στην Πλατεία Βαλλιάνου. Αιτήθηκε 

(9798/19-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 26/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για χρήση μόνο 
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η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω λόγους 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

7.Για τον κο. Νικολάου Ορέστη που διατηρεί Εστιατόριο στην Πλατεία Βαλλιάνου. Αιτήθηκε 

(9703/18-5-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 38/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε 

την μείωση έως 50% του τέλους. 

8.Για την εταιρεία Γ. Ζαπάντης – Μ. Παπαδάτος Ο.Ε. που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό 

Ριζοσπαστών. Αιτήθηκε (8897/9-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω 
κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την 

υπ' αριθμ. 58/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου 

παραχωρείται για χρήση μόνο η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου 

έτους. Για τους ως άνω λόγους εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

9.Για την εταιρεία Ε. Κονάδης Ι.Κ.Ε. που διατηρεί Ζαχαροπλαστείο – Εστιατόριο στην Πλατεία 

Βαλλιάνου. Αιτήθηκε (9707/18-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω 

κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την 

υπ' αριθμ. 27/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου 

παραχωρείται για χρήση μόνο η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου 

έτους. Για τους ως άνω λόγους εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 
10.Για τον κο. Δεπούντη Νικόλαο που διατηρεί ψητοπωλείο στην Πλατεία Βαλλιάνου. Αιτήθηκε 

(9687/18-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 40/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε 

την μείωση έως 50% του τέλους. 

11.Για τον κο. Κοκκόση Ανδρέα που διατηρεί Καφετέρια στην Αντώνη Τρίτση 5. Αιτήθηκε 

(9716/18-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 43/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για χρήση μόνο 
η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω λόγους 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους.  

12.Για τον κο. Κουντούρη Ευσταθογεράσιμο που διατηρεί Ψητοπωλείο στην οδο Παναγή 

Βαλλιάνου 9. Αιτήθηκε (9659/18-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών 

μέτρων κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, 

λόγω της απόφασης υπ' αριθμ. 44/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου 

η οποία παραχωρεί για χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του 

προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

13.Για τον κο. Κολεντίνη Γεώργιο που διατηρεί Καφετέρια στην οδο Π. Βινιεράτου 1. Αιτήθηκε 

(9810/19-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 
παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 29/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για χρήση μόνο 

η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω λόγους 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

14.Για τον κο. Κοσμάτο Σπυρίδωνα που διατηρεί Καφετέρια στην οδο Κύπρου 4. Αιτήθηκε 

(10112/24-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 47/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε 
την μείωση έως 50% του τέλους. 

15.Για την κα. Καλαμαρά Χριστίνα που διατηρεί Ψητοπωλείο στην Πλατεία Καμπάνας. Αιτήθηκε 

(9332/15-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 
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χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 51/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους εισηγούμαστε 

την μείωση από 50% του τέλους. 

16.Για την εταιρεία Ανδρέου Αντώνιος & ΣΙΑ Ο.Ε. που διατηρεί Ζαχαροπλαστέιο Καφέ στην οδο 

Ρ. Βεργωτη 4. Αιτήθηκε (8844/9-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω 

κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την 

υπ' αριθμ. 33/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου 

παραχωρείται για χρήση μόνο η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου 

έτους. Για τους ως άνω λόγους εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 
17.Για τον κο. Αλεξανδρόπουλο Γεράσιμο που διατηρεί Μεζεδοπωλείο Ριζοσπαστών 9. 

Αιτήθηκε (7282/14-5-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου 

χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με την υπ' αριθμ. 

56/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου παραχωρείται για 

χρήση μόνο η επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για τους ως άνω 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

18.Για τον κο. Ζαπάντη Ελευθέριο που διατηρεί Καφέ στην Σκάλα. Αιτήθηκε (9096/11-6-2020) 

την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση 

χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' αριθμ. 54/2020 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση μόνο την 
επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους εισηγούμαστε την μείωση έως 

50% του τέλους. 

19.Για τον κο. Αλιβιζάτο Κωνσταντίνο που διατηρεί Καφέ-Μπαρ στην οδό Α. Τρίτση 63. 

Αιτήθηκε (11184/6-7-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της 

απόφασης υπ' αριθμ. 71/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία 

παραχωρεί για χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

20.Για τον κο. Γιαννάκη Παναγιώτη που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Βεργωτή 3. Αιτήθηκε 

(8885/9-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 70/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους εισηγούμαστε 

την μείωση έως 50% του τέλους. 

21.Για την κα. Χαλκίδου Σοφία που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Βεργωτή 2. Αιτήθηκε 

(9027/10-6-2020) παραχώρηση χρήσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης. Όμως, λόγω της απόφασης υπ' 

αριθμ. 69/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για 

χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους εισηγούμαστε 

την μείωση έως 50% του τέλους. 
22.Για τον κο. Πολλάτο Ευάγγελο που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Α. Τρίτση 57. Αιτήθηκε 

(11030/3-7-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

79/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

23.Για τον κο. Ντόκο Παντελή που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Σιτεμπόρων 22. Αιτήθηκε 

(11182/6-7-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθ. 
78/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 
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24.Για την κα. Χαρίτου Μαρίνα που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Σιτεμπόρων 22. Αιτήθηκε 

(10792/1-7-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

80/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

25.Για την κα. Δρακάτου Ειρήνη που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Τρίτση και Χοϊδά. Αιτήθηκε 

(10916/2-7-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθ. 

81/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 
μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

26.Για τον κο. Μελά Σπύρο που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Σιτεμπόρων 22. Αιτήθηκε 

(10792/1-7-2020) ) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθ. 

80/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την μείωση 

έως 50% του τέλους. 

27.Για τον κο. Μανέντη Χαράλαμπο που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Α. Τρίτση 41. Αιτήθηκε 

(11185/6-7-2020) ) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 
παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

77/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

28.Για την κα. Μαζαρακιώτη Δήμητρα που διατηρεί Εστιατόριο στην οδό Βεργωτή. Αιτήθηκε 

(11707/13-7-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθ. 

100/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 
29.Για τον κο. Κουμαριώτη Δημήτριο που διατηρεί Καφέ στην οδό Α. Τρίτση 65 Αιτήθηκε 

(9688/18-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

32/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 

μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

30.Για την κα. Πάνου Σταυρούλα που διατηρεί Καφέ – Μπαρ στην οδό Βινιεράτου. Αιτήθηκε 

(9791/19-5-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

48/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 
μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

31.Για την εταιρεία ΑΙΝΟΣ Α.Ε. ξενοδοχείο στην Πλατεία Βαλλιάνου. Αιτήθηκε (9274/12-6-2020) 

την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση 

χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 39/2020 της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση μόνο την 

επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την μείωση έως 

50% του τέλους. 

32.Για τον κο. Ταβιανάτο Νικόλαο που διατηρεί Καφέ - Μπαρ στην οδό Α. Τρίτση 69 Αιτήθηκε 
(9809/19-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω κοινόχρηστου χώρου προς 

παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει της απόφασης υπ' αριθμ. 

36/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η οποία παραχωρεί για χρήση 
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μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, εισηγούμαστε την 

μείωση έως 50% του τέλους. 

33.Για τον κο. Παπαδάτο Αντώνη που διατηρεί Εστιατόριο – Μπαρ Καφέ στην οδό Βεργωτή και 

Ιθάκης. Αιτήθηκε (9382/15-6-2020) την μείωση των τελών λόγω έλλειψης περαιτέρω 

κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Βάσει 

της απόφασης υπ' αριθμ. 30/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου η 

οποία παραχωρεί για χρήση μόνο την επιφάνεια που είχε κατά την διάρκεια του προηγούμενου 

έτους, εισηγούμαστε την μείωση έως 50% του τέλους. 

 

Προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ,προτείνεται μείωση των 

τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στα 

παραπάνω  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.3  άρθρο 65 του Ν4688/2020 )   σε 

ποσοστό 50%  για το έτος 2020  . 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 

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. 

 την παρ.3  άρθρο 65 του Ν4688/2020  

 το με αριθ. πρωτ. 13033/29-07-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊστάμενου της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου 

 την ταυτάριθμη αναλυτική κατάσταση  με τα στοιχεία των φακέλων των ενδιαφερόμενων 

επαγγελματιών. 

 την πρόταση του  Προέδρου : 

 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Καθορίζει  την  μείωση  των τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στα παραπάνω  τριάντα τρία αιτούμενα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε   ποσοστό  50% έως τις 30-11-2020  , διότι δεν είναι δυνατή  η 

παραχώρηση πρόσθετου χώρου σύμφωνα με παρ.3  άρθρο 65 του Ν4688/2020  . 

 

       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 


