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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της  3 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18  η  Ιανουαρίου  
2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα 9 :00 το  πρωί   , 
συνήλθε σε  κατεπείγουσα    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     1554/18-01-2016  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  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                       
2.   Μοσχονάς Αλέξανδρος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                        ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                           
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                   Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                             
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                          Ιωάννης Λυκούδης                                                                                          
6. Κουρκουµέλης Ηλίας  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    10 / 2016                                                                              Α∆Α: 69ΣΑΩΕ5-7Μ2 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκδίκαση ένστασης κατά της 
διακήρυξης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου»                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη 
το  µοναδικό θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκδίκαση 
ένστασης κατά της διακήρυξης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
αφού αναφέρει ότι  θέµα αυτό κρίνεται ως κατεπείγον γιατί σήµερα θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός της εν 
λόγω  προµήθειας , δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  
θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αριθ. πρωτ.  1540/15-01-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το αριθ. 1370/14-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την 1286 
/14-01-2016 ένσταση της εταιρείας µε την  επωνυµία HYDROFUN Ε.Π.Ε  τα οποία αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αργοστόλι: 14.01.2016 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                      Aριθ.Πρωτ.: 1370 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Σήµερα 14.01.2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ 
που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν της αριθ. 
1311/14-01-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 

1.Κουστουµπάρδη, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 

2.Παγουλάτος Κων/νος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 

3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Η Επιτροπή συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 1311/14-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου, σε 
κλειστή συνεδρίαση, µε θέµα την εξέταση της αριθ. 1286/14-01-2016 ένστασης της εταιρείας µε 
την επωνυµία « HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ»κατά 
της αριθ. 49716/28-12-2015 ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Σε συνέχεια της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής :  

α)έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθ. 1286/14 – 01 - 2016 ένσταση της εταιρείας 
HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ, κατά της αριθ. 
49716/28-12-2015 ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και 

β)ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής επί της ενστάσεως της εταιρείας HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ, ότι : 

Με το µε α.π.1286/14-1-2016 υποβλήθηκε ένσταση επί των όρων της ∆ιακήρυξης µε 
αριθµ. CPV 37400000-2 για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για «Προµήθεια και Τοποθέτηση 
Οργανών γυµναστικής Υπαίθρου» της εταιρείας HYDROFUN Ε.Π.Ε. ( Συστήµατα κλιµατισµού 
Εξωτερικών Χώρων EΠΕ) 

Η ένσταση όπως µας ενηµέρωσε το γραφείο Πρωτοκόλλου εστάλη µε φαξ στο γραφείο 
∆ηµάρχου στις 13-1-2016 και ώρα 3.45µµ αλλά οι σελίδες που παρήχθησαν ήταν µισές µε 
κείµενο. Το γραφείο ∆ηµάρχου ζήτησε από τον αποστολέα την επανάληψη της αποστολής η 
οποία και έγινε στις 3.54 µµ. Η συγκεκριµένη ένσταση εστάλη µε φαξ και στο Γραφείο του 
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων (Κτίριο Παλαιού ∆ηµαρχείου) στις 3.57 µ.µ. την ίδια ηµέρα (13-1-
2016). Κατά το χρόνο της λήψης της ένστασης, η υπηρεσία πρωτοκόλλου είχε κλείσει ( το 
ωράριο λειτουργίας του γραφείου πρωτοκόλου είναι 07.00 πµ. έως 15.00 µ.µ.) 
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Η Ένσταση την επόµενη το πρωί, ήτοι στις 14-1-2016 διαβιβάστηκε στο γραφείο 
Πρωτοκόλλου προκειµένου να πρωτοκολληθεί και διαβιβάστηκε στην αρµόδια επιτροπή 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε για την εν λόγο ένσταση 
έχουµε να αναφέρουµε τα εξής :  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ως Αναθέτουσα Αρχή κατ' εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας όπως αυτή ισχύει έως σήµερα, προκήρυξε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο την 
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισµού € 35.424,00 συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%. Με τεχνικές προδιαγραφές όπως προδιαγράφονται στην υπ΄αριθ 1/2015 µελέτης 
του Αυτοτελούς Τµήµατος Παιδείας Πολιτισµού και Απασχόλησης του δήµου Κεφαλλονιάς και οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Βάση του άρθρου 11 παρ. 1 της διακήρυξης ρητά προβλέπεται ότι : 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

11.1 Kατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
Επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω 
απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: 

Mε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

Βάση του άρθρου 18 της διακήρυξης ρητά προβλέπεται ότι : 

Η Πληροφόρηση των Ενδιαφεροµένων : 

Αντίγραφα της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης διατίθενται στο ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Αρµόδιος Υπάλληλος:∆.ΠΑΓΩΝΗΣ,Τηλ.:26713-60156, 
από ώρα 09:00 π.µ. έως και 15:00 µ.µ. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επικοινωνούν από ώρα 09:00 π.µ. έως και ώρα 15:00 µ.µ. µε την/τον Βουτσινά 
Φραγκίσκο, στο τηλέφωνο 26713-62631 

Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ∆ιακήρυξης και  

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύει έως και σήµερα  
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   Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού. Ο 
διαγωνισµός διενεργείται µε συνοπτική διαδικασία, φανερός ή µε σφραγισµένες προσφορές, 
ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισµού, αφού 
προηγηθεί δηµοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά 
του.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψιν ότι η ηµεροµηνία της πρώτης απαιτουµένης 
βάση της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ) δηµοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης σε µια εφηµερίδα είναι η 31/12/2015 (ασχέτως αν η Αναθέτουσα εκ του 
περισσού δηµοσίευσε την περίληψη και σε 2η εφηµερίδα µε την ίδια ηµεροµηνία) και η 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών βάση του Άρθρου 3 της διακήρυξης είναι η 18/1/2016, 
προκύπτει ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2016 
ηµέρα Κυριακή . ∆εδοµένου δε ότι είναι µη εργάσιµη ηµέρα η προθεσµία µετατίθεται στην 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα που είναι η ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου και ώρα 15.00.,(ώρα λήξης 
ωραρίου αρµοδίων διαγωνισµού και γραφείο πρωτοκόλλου)  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν όλα τα παραπάνω και εφ’ όσον η ηµεροµηνία και ώρα αποστολής 
η οποία έχει υποβληθεί η ένσταση στο ∆ήµο είναι η 13η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 3.54 µµ και 
πρωτοκολλήθηκε στις 14-1-2016 η ένσταση κρίνεται απαράδεκτη ως εκπρόθεσµη εφ’ όσον 
παρελήφθη µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων που είναι η 11η 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15.00 και ως εκ τούτου δεν εξετάζεται.  

Πέραν του εκπρόθεσµου της υποβληθείσας ένστασης η οποία απορρίπτεται για το λόγο 
αυτό, η Επιτροπή µελετώντας το περιεχόµενο αυτής επισηµαίνει: 

1. Ο ενιστάµενος φορέας δεν έχει αναγνώσει ορθά τους όρους της διακήρυξης και της 
Τεχνικής έκθεσης, καθώς διαφαίνεται πως δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι στο άρθρο 5 της 
Τεχνικής Έκθεσης το όργανο τους δείγµατος που διατυπώνεται, είναι ενδεικτικό και όχι 
περιοριστικά το συγκεκριµένο. Στο άρθρο 5 της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρεται µε 
σαφήνεια ότι «Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει δείγµα για την 
αξιολόγηση των Τεχνικών προδιαγραφών. Ενδεικτικό όργανο προς αξιολόγηση 
το όργανο έλξεων ώµων και από την άλλη πλευρά πιέσεων ώµων.» 

2. Επιπλέον η πρόβλεψη στην Τεχνική Έκθεση για προσκόµιση δείγµατος, είναι 
απόλυτα σύννοµη και εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να κρίνει ποια από τα 
προβλεπόµενα της παρ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 71 του Ν. 4281/2014 µε τίτλο 
«Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες (άρθρο 48 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» ,  

«1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων 
αξιολογούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

• Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αποδεικνύονται µε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη 
σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών: 

α).............. 

.......... 
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.............. 

ι) Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: 

i) ∆είγµατα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει 
να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής. 

ii) Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες 
ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρµοδιότητα, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες 
προδιαγραφές ή πρότυπα.» 

3. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του ιδίου άρθρου (71 του Ν. 4281/2014), κάθε αναθέτουσα 
αρχή διευκρινίζει µε την προκήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφορών 
πόσα και ποια από τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 προσκοµιζόµενα απαιτούνται 
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Συνεπώς η προϋπόθεση προσκόµισης 
δείγµατος είναι σύννοµη καθώς και η χρήση του όρου αυτού στη διακήρυξη. 

4. 4). Ο παραλληλισµός του ενιστάµενου µεταξύ ενός οργάνου γυµναστικής (ενός εκ 
των 10 προβλεποµένων στη µελέτη, και όποιο κρίνει εκείνος πρόσφορο να 
προσκοµίσει) µε έναν γερανό ή ένα φορτηγό, αξιολογείται τουλάχιστον ως άτοπη. 
Τα υπό προµήθεια είδη δεν αφορούν ούτε φορτηγό ούτε γερανό και ουδεµία 
σύγκριση µεταξύ των βαρέων οχηµάτων και ενός οργάνου γυµναστικής µπορεί να 
γίνει. 

5. Η επίκληση του σηµείου δ) του άρθρου 71 του Ν. 4281/2014 περί σύνθετων 
προϊόντων ή υπηρεσιών που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό, δεν βρίσκει αντίκρυσµα στην προµήθεια οργάνων γυµναστικής, καθώς δεν 
πρόκειται για σύνθετα προϊόντα µε ιδιαίτερο σκοπό ώστε ο έλεγχος ποιότητάς του 
να απαιτεί την ενεργοποίηση αρµόδιου επίσηµου οργανισµού (!!!) 

6. Για τη διασφάλιση του συµφέροντος του ∆ήµου και κατ’ επέκταση του ελληνικού 
δηµοσίου, ο ∆ήµος µας τηρώντας την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού κατά τις 
κοινοτικές οδηγίες, οφείλει να θέτει όρους ενιαίους για κάθε υποψήφιο προµηθευτή 
χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε διάκριση ή προνόµιο για οιονδήποτε. Το γεγονός 
ότι η Κεφαλονιά είναι νησί και απέχει από την έδρα της εταιρείας σας, είναι αντικειµενικό 
και γνωστό, τόσο στην αναθέτουσα αρχή όσο και σε εσάς. Κανένας υποψήφιος 
προµηθευτής δεν µπορεί να απολαύσει εξαιρέσεις από τους όρους του διαγωνισµού µε 
την αιτιολογία ότι η έδρα του απέχει σε απόσταση από την έδρα της αναθέτουσας 
αρχής. Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 4281/2014 µε τίτλο « Γενικές αρχές που 
διέπουν τη σύναψη συµβάσεων (άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ): 

• Κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της αξίας των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές / 
αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς 
διακρίσεις ενεργώντας µε διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τις 
αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της 
προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. 
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7) Ο όρος της προσκόµισης δείγµατος ισχύει για όλες σχεδόν τις προµήθειες του ∆ήµου 
και γενικώς των ΟΤΑ, διότι µε αυτόν τον τρόπο µπορεί η αρµόδια Επιτροπή να 
διασταυρώσει ότι αν τα υπό προµήθεια αντικείµενα τηρούν τις προδιαγραφές τις 
µελέτης, όταν µάλιστα πρόκειται για πάγιο εξοπλισµό µαζικής χρήσης. Τα έγγραφα 
και οι φωτογραφίες αποτελούν απαραίτητα στοιχεία συµµετοχής, φερεγγυότητας και 
περιγραφής των αντικειµένων αλλά δεν επιτρέπουν φυσικό έλεγχο των ειδών, όπως 
ισχύει σε κάθε υπό προµήθεια είδος του ∆ήµου. Στην δε ανωτέρω διάταξη (άρθρο 
71 του ν.4281/2014) τα ∆είγµατα και οι φωτογραφίες δεν διατυπώνονται διαζευκτικά 
αλλά διακριτά και συµπληρωµατικά. Ο νοµοθέτης έχει εκφράσει διαζευτικά και 
συµπληρωτικά την προσκόµιση µόνον µεταξύ φωτογραφιών και περιγραφής. Το δε 
κόστος επίδειξης δείγµατος δεν είναι απαγορευτικό ούτε υπερβολικό, και δεν απαιτεί 
την µετακίνηση πέραν του ενός ατόµου.  

8) Τέλος η αναθέτουσα αρχή έχει διατυπώσει κατά την κοινή πρακτική, µία σειρά 
πιστοποιητικών των υπό προµήθεια ειδών τα οποία όπως ορίζει η νοµοθεσία (και η οποία 
κατισχύει έναντι κάθε κανονιστικού κειµένου) δεν είναι εξαντλητικά ως προς τα εν δυνάµει 
πιστοποιητικά που µπορεί να εκδίδονται ευρωπαϊκά και ως ισοδύναµα εκείνων που έχουν 
προβλεφθεί στη µελέτη. Άλλωστε η αναθέτουσα αρχή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εξαντλητικά 
όλες τις εξελίξεις στην ιδιωτική αγορά και παραγωγή. Πιστοποιητικά που θεωρούνται ως 
«ισοδύναµα» των προβλεποµένων στη διακήρυξη αξιολογούνται αντιστοίχως από την Επιτροπή 
του διαγωνισµού όπως ορίζουν και οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 οι οποίες και µνηµονεύονται 
στο νοµικό πλαίσιο της διακήρυξης. 

Για όλους τους ανωτέρω βάσιµους λόγους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε προς τα 
Μέλη της, την απόρριψη της έντασης της εταιρείας «HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ» κατά της διακήρυξης, 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, αφενός την αριθ. 
1286/14-01-2016 ένσταση της εταιρείας «HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ» και αφετέρου την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

α)Οµόφωνα, την απόρριψη ως εκπρόθεσµης της αριθ.1286/14-1-2016 ένστασης της εταιρείας 
HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ 

β)Τη συνέχιση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» , σύµφωνα µε την αριθ. 404/2015 Απόφαση της Οικ. 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης) και τους όρους της αριθ. 
49716/28-12-2015 ∆ιακήρυξης .  

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 14/01/2016, ηµέρα Πέµπτη, το οποίο αφού 
υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ__________ 
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3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ______________ 
 
 
 Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ  β)  την απόρριψη  ως εκπρόθεσµης της µε αριθµ. πρωτ. 1286/14-01-2016 ένστασης της 
εταιρίας HYDROFUN Ε.Π.Ε  και 
 γ ) να δοθεί εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την συνέχιση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» σύµφωνα µε την 404/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων διακήρυξης ) και τους όρους της αριθ. 49716/28-12-
2015 διακήρυξης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν επί της διαδικασίας η πρόσκληση στάλθηκε 
σήµερα τις 8:12 για  να γίνει η συνεδρίαση τις  9:00 ,εµείς είµαστε παρόντες τις 9 :03 και η συνεδρίαση 
ξεκινάει  τις 9 :36  γιατί δεν συγκροτούσε απαρτία από πλευράς της ∆ηµοτικής Αρχής , δεύτερον , ενώ για 
την ένσταση  είχε λάβει γνώση η ∆ηµοτική Αρχή από την Πέµπτη  13/01 το µεσηµέρι και η Οικονοµική 
Επιτροπή συνεδρίασε την Παρασκευή τις 14/01 τις µία το µεσηµέρι δεν ήλθε ως θέµα στην συνεδρίαση 
και δεν ενηµερώθηκαν τα Μέλη παρόλο που η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  είχε συνεδριάσει την προηγούµενη 
µέρα είκοσι τέσσερες ώρες πριν για να εκδικάσει την ένσταση . Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό θέµα 
που το έχετε αντιληφθεί βέβαια και έχει να κάνει µε την διαδικασία που έχετε φέρει το θέµα των ανοικτών 
γυµναστηρίων.  Είναι µια εισήγηση που δεν προκύπτει από κανένα αίτηµα  συλλόγου , ατόµου ,φορέα 
κ.λ.π  αλλά από ότι υπόθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν µια ιδέα της ∆ηµοτικής Αρχής µέσω της 
Γενικής Γραµµατέως  και αυτό έγινε µε τέτοιο επείγοντα τρόπο που µέσα  σε είκοσι µέρες µε εξπρές 
συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ και όταν µάλιστα  για να γίνει η 
προµήθεια αυτή εκταµιεύονται από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό τριάντα πέντε περίπου χιλιάδες  όταν 
δεν έχει για τα στοιχειώδη , να λειτουργήσουν τα σχολεία  , οι παιδικές χαρές κ.λ.π . Από ότι φαίνεται και 
λένε οι εταιρείες που πιστεύω ότι δεν ξέρετε ούτε εσείς ούτε εµείς  ότι αυτός ο διαγωνισµός είναι 
περίεργος και ότι φωτογραφίζεται πιθανόν  συγκεκριµένος προµηθευτής. 
Εµείς επί της ουσίας   και για την διασφάλιση του δηµόσιου χρήµατος  σας λέµε ότι έπρεπε να έχετε κάνει 
δεκτές τις ενστάσεις , εµείς αυτό  καταγγέλλουµε :  ότι πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα σε αυτόν τον 
διαγωνισµό και αυτό που θα έπρεπε να έχετε διασφαλίσει τουλάχιστον αφού υπάρχουν δύο ενστάσεις 
εταιριών για  το ίδιο ζήτηµα  θα έπρεπε να αλλάξετε τον συγκεκριµένο όρο και να µην ζητάτε δείγµα. 
Εµείς προτείνουµε να γίνει δεκτή η ένσταση όπως και η προηγούµενη , να αναβληθεί ο διαγωνισµός , να 
αλλάξει ο όρος για να µην υπάρχει δείγµα για  να δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν δύο ,τρεις και 
τέσσερες εταιρείες . 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος συµπληρωµατικά αναφέρει τα παρακάτω :  Το θέµα αυτό δεν συζητήθηκε στην 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την Παρασκευή  εκτός ηµερήσιας διάταξης γιατί  δεν είχε λάβει 
γνώση εφόσον εκ παραδροµής η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ δεν απέστειλε το Πρακτικό αυτό ως θέµα στην 
Οικονοµική Επιτροπή για να το περάσουµε ως κατεπείγον . Πλάθετε σενάρια επιστηµονικής φαντασίας 
και αυτό µπορεί όλοι να το καταλάβουν, δεν υπήρχε καµία σκοπιµότητα ή οτιδήποτε άλλο ,λάθη γίνονται , 
οι άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν και λάθη και δεν νοµίζω ότι πρέπει να τους βάλλουµε στον τοίχο 
,εφόσον έγινε η ένσταση έπρεπε να εκδικαστεί . Από την στιγµή που προκηρύσσετε ένας διαγωνισµός µε 
τα λάθη του και τα σωστά του , µε ότι περιέχει µέσα πρέπει να τηρήσεις την διαδικασία του διαγωνισµού. 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Μοσχονάς Αλέξανδρος -   Ανουσάκης Νικόλαος – 
Ηλίας Κουρκουµέλης   και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tα   άρθρα     72  και 75  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
3)  το αρθ. 1370/14-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  
 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το αριθ. 1370/14-01-2016  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
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2. Απορρίπτει την µε αριθµ. πρωτ. 1286/14-01-2016 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία 
HYDROFUN Ε.Π.Ε  ως εκπρόθεσµη µε το σκεπτικό όπως αναπτύσσεται στο Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για το εν λόγω έργο. 

3. ∆ίνει  εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την συνέχιση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» σύµφωνα µε την 
404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων διακήρυξης ) και τους 
όρους της αριθ. 49716/28-12-2015 διακήρυξης.  

  
    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                    
                                                                  
 Σοφία Γαρµπή   
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 


