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                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της 24ης  (κατεπείγουσας )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  3η  Αυγούστου 
2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 3 η  Αυγούστου   του έτους 2017, ηµέρα   Πέµπτη   και ώρα 13 :00 
το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23763/ 2-08-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                      
2.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος  
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                          
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                            Μιχαλάτος Θεόφιλος                                              
5. Κωνσταντάκης Άγγελος  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   191  / 2017                                                                   Α∆Α: Ω4ΨΥΩΕ5-ΤΟΓ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων  του  επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 
2017 ∆ηµοτικής Ενότητας  Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ζητά από τα 
Μέλη καταρχήν να ψηφίσουν για τον ορισµό της συνεδρίασης µε µοναδικό θέµα  ηµερήσιας διάταξης : 

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων  του  επαναληπτικού ηλεκτρονικού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ γιατί σύµφωνα 
µε τον Ν 4412/2016 υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης . 
Αφού όλα τα παρόντα Μέλη ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τον ορισµό της συνεδρίασης µε το εν λόγω θέµα ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  η  Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του  Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και χειριστή  του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ   κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   
 το  εν λόγω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης έθεσε καταρχήν  υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
 22993/ 26-07-2017  ένσταση του κ. Πέτρου Φραγκάτου του Αντωνίου ΚΑΤΑ της 168/2017 απόφασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής (περί  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού  
διαγωνισµού για την «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε 
 Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων)  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 22994/26-07-2017 ένσταση της 
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Αµέσως µετά ο κ. Παγώνης  θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 23136/27-07-2017 

Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Επαναληπτικού ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆ηµοτικής Ενότητας  
Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αργοστόλι : 27.07.2017 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Aριθ.Πρωτ.: 23136 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ» µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 42692 

Σήµερα 27.07.2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της 23082/27-06-
2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της, η Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 20/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,αποτελούµενη από τους: 

1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, Υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.ΠΑΥΛΑΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ,Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ( 
Πρόεδρος Επιτροπής). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της , 

α) την υπ.αριθµ. 22993/26-07-2017 ένσταση της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» και την υπ. αριθµ.22994/26-07-2017 ένσταση της εταιρείας µε 
την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ. αριθµ. 168/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
42692 και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µεταξύ των οποίων και οι ενιστάµενοι στις 
20.07.2017 (ώρα: 14:43:40) όπως αυτό εµφαίνεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, 

β)τον πλήρη φάκελο του διαγωνισµού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ενστάσεων από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού , 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της , τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ενστάσεων από την Οικονοµική Υπηρεσία, προκύπτει ότι:  

Με την µε αριθµό 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ηµάρχου κεφαλλονιάς 
προκηρύχθηκε ηλεκτρονικό ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη 
προµηθευτών για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2017 για την ∆.Ε. Αργοστολίου και 
των Νοµικών του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισµού 127.790,58ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 
103.056,91 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και µε κριτήριο ανάθεσης την πλεόν συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4412/2016.  

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και του 4281/2014 
κατά τα οριζόµενα στην ως άνω διακήρυξη σε δύο φάσεις ενώ καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν η 1.07.2017. Η διακήρυξη βάση της οποίας διενεργήθηκε ο διαγωνισµός συντάχθηκε 
βάσει του υποδείγµατος που είχε αναρτήσει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει συσταθεί 
η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών όπου σύµφωνα µε το άρθρο 360 του ν.4412/2016, οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα σύµφωνα µε το οριζόµενα στο εν λόγω άρθρο να ασκήσουν 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ως άνω επιτροπής, ορίστηκε στο άρθρο 13 παρ. 1 (β) της 



διακήρυξης ότι οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Για το παραδεκτό δε της 
άσκησης ένστασης σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο της διακήρυξης απαιτείται µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου. Τέλος η υποβολή της ενστάσεως λόγω του 
γεγονότος ότι ο διενεργηθείς διαγωνισµός διεξάγεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΥ∆ΗΣ 
θα πρέπει συµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4281/2014 να υποβληθεί ηλεκτρονικά.  

Στην προκείµενη περίπτωση η µε αριθµό 168/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µεταξύ των οποίων 
και οι ενιστάµενοι στις 20.07.2017 (ώρα: 14:43:40) όπως αυτό εµφαίνεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα 
της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Την 24.07.2017 και ώρα 19:56:44 (αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
22993/26-07-2017) κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ η υπό 
κρίση ένσταση της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» µε 
την οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή βάλλει κατά της µε αριθµό 168/2017 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής  

Η εν λόγω ένσταση κρίνεται ως απαράδεκτη και δεν είναι εξετάζεται διότι δεν έχει 
προσκοµιστεί µαζί µε την υπό κρίση ένσταση το οριζόµενο από το άρθρο 13 της διακήρυξης 
παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Την 25.07.2017 και ώρα 13:00:59 (αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
22994/26-07-2017) κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ η υπό 
κρίση ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» - προσκοµίζοντας και 
το οριζόµενο στο άρθρο 13 της διακήρυξης παράβολο (κωδικός παραβόλου 157969321957 0925 
0068)- µε την οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή βάλλει κατά της µε αριθµό 168/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 

Επί της ανωτέρω ενστάσεως αναφέρουµε τα ακόλουθα : 

1ον)Αναφορικά µε την υπ΄αριθ. 1 αιτίαση της υπό κρίσης ενστάσεως, για τα αριθ. 21& 22 
προϊόντα της αριθ. 23/2017 Μελέτης, διευκρινίζεται ότι η προσφορά της εταιρείας ELDONSAEBEE, 
σύµφωνα και µε την από 26.07.2017 (διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ, ώρα: 14:52:54,αριθ. 
πρωτ.εισερχ.∆ήµου 23088/27-07-2017)έγγραφη παροχή διευκρινίσεων της εταιρίας αλλά και το 
τεχνικό φυλλάδιο που κατέθεσε η ανωτέρω εταιρεία για τα συγκεκριµένα προϊόντα είναι βάσεως 
πολυγλυκόλης που ανήκουν στην κατηγορία των συνθετικών ενώσεων, συνεπώς καλύπτουν πλήρως 
τις αιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Επιπρόσθετα για τα υπ΄αριθ. 21& 22 προϊόντα της αριθ. 23/2017 Μελέτης στην προσφορά 
της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», µετά από 
επικοινωνία µε την κατασκευάστρια εταιρεία των ανωτέρω προϊόντων αλλά και την εξέταση των 
τεχνικών φυλλαδίων της προσοφοράς της εν λόγω ατοµικής επιχείρησης, από την επιτροπή 
ενστάσεων διεπιστώθη ότι η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ»,έχει προσφέρει το προϊόν FEG BRAKE FLUID DΟΤ.4 (για τα προϊόντα Νο 21 & 22),που 
είναι συνθετικής βάσης και υπερκαλύπτει τις αιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

2ον)Αναφορικά µε την αριθ. 2 αιτίαση της υπό κρίσης ενστάσεως δηλώνεται ότι για το 
λιπαντικό υπ΄αριθ. 20 σύµφωνα µε την 23/2017 µελέτη ζητείται ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80-90 LSD και όχι 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90 LSD, όπως εσφαλµένα αναφέρεται στην υπό κρίση ένσταση , συνεπώς δεν 
ζητείται πολύτυπη βαλβολίνη αλλά µονότυπη και η προσφορά της ατοµικής επιχείρησης µε την 



επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» κάλυπτε πλήρως τις αιτούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούµαστε την απόρριψη των υπό κρίση ενστάσεων, ήτοι τόσο της αριθ. 
22993/26-06-2017) ενστάσεως της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ» όσο και αριθ. της 22994/26-07-2017) ενστάσεως της Εταιρείας µε την επωνυµία 
«∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»,µε την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε τα άρθρα 127 και 363 του ν.4412/2016 και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
όπως προβλέπει η µε αριθµό 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη. 

Τα µέλη της επιτροπής  

1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ________________ 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ __________ 

3. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την έγκριση στο σύνολό του του µε αρίθµ 
πρωτ. 23136/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων κα την απόρριψη των παραπάνω ενστάσεων 
µε την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την  την συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όπως προβλέπει η µε αριθµό 
273/17002/02-06-2017 διακήρυξη. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει  την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                         
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   153 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  131/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ  ) 
4) το  µε αρίθµ. 20942 /6 -07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) τις παραπάνω ενστάσεις  
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 23136/27-07-2017  Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.23136/27-07-2017   Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για 
τον επαναληπτικό Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό   Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό  µε σφραγισµένες προσφορές για 
την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 
127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24% µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 
2. Απορρίπτει  τις  υπό κρίση ενστάσεις , ήτοι τόσο της αριθ. 22993/26-06-2017) ενστάσεως της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» όσο και αριθ. της 
22994/26-07-2017) ενστάσεως της Εταιρείας µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»,µε την 



κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα άρθρα 127 και 363 του 
ν.4412/2016. 
 3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής 
∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 273/17002/02-06-2017 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά και  µε τη 
σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι προσφορές παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της   
αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης . 
 
 Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους ενιστάµενους  από τον πιστοποιηµένο χρήστη και 
Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη 
µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.ΣΗ. ∆Η.Σ. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                                                                Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                            
                                                                                                                              Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                
                                                                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                            
                                                                                                                         Κωνσταντάκης Άγγελος  
 
    Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


