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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της 35 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  1η  ∆εκεµβρίου 2017 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  1 η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα    Παρασκευή   και ώρα 11 :00 το 
πρωί    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  37696/ 27-11-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  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                                                                                                   Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                        
2. Παπαναστασάτος Γεράσιµος  (ΑΠΩΝ από την 308/2017 απόφαση)             Παπαδάτος Νικόλαος                                                             
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                    ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                   
4.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                             
5.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                        
6.  Κουρκουµέλης Ηλίας (ΠΑΡΩΝ από την 308/2017 απόφαση) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  293   / 2017 
ΘΕΜΑ : 18η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέµατα : α) 18η  
τροποποίηση Τεχνικού  Προγράµµατος –Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. 
Έτους 2017  
β) Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  
φυσικών καταστροφών» και γ) Έγκριση κατάρτισης  µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών –φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων , µηχανηµάτων έργου – µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές  και ζητά από τα Μέλη να τα ορίσουν ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την 
ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη . 
Αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος 
–Κωνσταντάκης Άγγελος και Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ στην 
συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 1 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «18η Τροποποίηση 
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  30-11-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
Μετά από την υπογραφή της αριθµ. 41122/29-11-2017 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα την 
επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 24.632,74 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων από 
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/07/2017 
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σύµφωνα µε το 3ο αίτηµα επιχορήγησης του ∆ήµου µας και προκειµένου να υλοποιηθούν οι 
απαραίτητες ενέργειες αποστολής δικαιολογητικών και καταστάσεων στο Υπουργείο, παρακαλούµε 
όπως: 

Α. εγκρίνετε την αποδοχή του ποσού των 24.632,74 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Β. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την 

εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής» µε το ποσό των 
24.632,74 ευρώ. 

Γ. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 300,00 ευρώ. 

∆. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» µε το ποσό των 18.232,74 ευρώ. 

Ε. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 6.100,00 ευρώ. 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 60.531,15 ευρώ. 
                                                                 Αργοστόλι 30/11/2017 
 

Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Επειδή το υπό συζήτηση θέµα  δεν έλαβε κατά την ψηφοφορία  την απαιτούµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία απόλυτη πλειοψηφία όλων των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής δεν ελήφθη απόφαση . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  294   / 2017 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την 
αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέµατα : α) 18η  
τροποποίηση Τεχνικού  Προγράµµατος –Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. 
Έτους 2017  
β) Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  
φυσικών καταστροφών και γ) Έγκριση κατάρτισης  µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών –φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων , µηχανηµάτων έργου – µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές  και ζητά από τα Μέλη να τα ορίσουν ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την 
ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη . 
Αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος 
–Κωνσταντάκης Άγγελος και Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ,στην 
συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης της Πολιτικής προστασίας κ 
Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος εισηγούµενος  το 2 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  
έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  38314/ 1-12-2017 εισήγηση του στην  
οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  1-12-2017 
 
Αριθ. Πρωτ.: 38314 

 ΠΡΟΣ: 
 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
Ε. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
prostasia@kefallonia.gov.gr 

  
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 

αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενεί ο µεσογειακός κυκλώνας ΖΗΝΩΝ από 
τις 16 Νοεµβρίου 2017   
   
 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία 
πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

5. Το αριθ. πρωτ. 288733/15-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το 
αριθ. πρωτ. 8117/15-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ. 

6. To αριθ. πρωτ. 301301/29-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το 
αριθ. πρωτ. 8569/29-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ. 

7. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που 
προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόµενα (µεσογειακός κυκλώνας ΖΗΝΩΝ) που έπληξαν το 
νησί µας από τις 16-11-2017 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

8. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) 
οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή 
τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, 
δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη χρονική περίοδο του έτους 2017 

9. Τις αριθ. πρωτ. 8610/27-3-2017, 9142/30-3-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών 
Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου       
  

Σας ενηµερώνουµε ότι από την 16 Νοεµβρίου και µέχρι και τις απογευµατινές ώρες της 20 
Νοεµβρίου 2017 εκδηλώθηκαν στο νησί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, µεγάλης διαρκείας, που 
προξένησαν µεγάλης έκτασης καταστροφές κυρίως στο οδικό δίκτυο, και δευτερευόντων στο 
υδρογραφικό δίκτυο, σε όλο το ∆ήµο µας (εκτός της ∆.Ε. Ερίσου). 

Τις περισσότερες καταστροφές είχε η ∆.Ε. Παλικής και κυρίως στο πεδινό της τµήµα.  
Σηµαντικά προβλήµατα είχε η ∆.Κ. ∆ιλινάτων, η Τ.Κ. Οµαλών, σηµειακά στη ∆.Ε. Λειβαθούς, 

∆.Ε. Ελειού Πρόννων και ∆.Ε. Σάµης.  
Τα κυριότερα προβλήµατα του οδικού δικτύου έχουν να κάνουν µε:  

• Έντονες αυλακώσεις λόγω διάβρωσης κατά θέσεις του καταστρώµατος των αγροτικών 
και δασικών δρόµων 

• Κατακλυσµός κατά θέσεις από φερτά υλικά και καταπτώσεις πρανών (χαλίκια, 
κροκάλες, λασπορροές)  

• Πλήρωση τάφρων απορροής οµβρίων µε φερτά υλικά 
• Φράξιµο οχετών 

Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε µε την αριθ. 617/36548/16-11-2017 
απόφαση ∆ηµάρχου η απ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων σε δέκα (10)  αναδόχους. 
Ωστόσο κατά την επίβλεψη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι: 
Α) στη ∆.Κ. ∆ιλινάτων  ο αγροτοκτηνοτροφικός δρόµος που οδηγεί στη θέση «Φανιώνα» που 
βρίσκονται έξι µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες απαιτούνται για την ασφαλή προσπέλαση να γίνουν 
επιπλέον εργασίες αντιµετώπισης και αποκατάστασης της βατότητας και καθαρισµού τάφρου. 
Β) στην Τ.Κ. Χαβδάτων µετά από προφορικό αίτηµα του Προέδρου και των κατοίκων της Κοινότητας 
και µετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται επιπλέον εργασίες αντιµετώπισης και 
αποκατάστασης της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου λόγω του αργιλώδους εδάφους στην 
περιοχή «Λαγγάδα». 
Οπότε απαιτείται η απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων σε δυο αναδόχους: 

 
1. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆. ΤΖΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 998594992, ∆ΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός- Εκσκαφέας ελαστικοφόρος 
µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150 HΡ 

h 45,00 28 1.260,00 

2 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 
και 100ΗΡ 

h 35,00 28 490,00 

3 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn  

h 35,00 14 490,00 

    Σύνολο: 2.240,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 537,60 

    Συνολική ∆απάνη: 2.777,60 
2. Στην ∆.Ε. Παλικής, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 057979648, ∆ΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ  
A/A Αρ. Περιγραφή  Εργασίας Μον. Τιµή  Ποσότητα ∆απάνη  
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Τιµ. Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Μον.  
(€/h) 

(€) 

1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε 
ισχύ από 95HΡ µέχρι και 150 HΡ 

h 45,00 9 405,00 

2 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn  

h 35,00 14 490,00 

    Σύνολο: 895,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 214,80 

    Συνολική ∆απάνη: 1.109,80 
 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, γίνεται από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών και η έγκριση 
των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών (καταστροφών), που 
προξένησαν στο ∆ήµο µας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που εκδηλώθηκαν την 16η έως και την 
20η Νοεµβρίου 2017 που συνεχίζονται.                                                           
                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
                                                            Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                Πολιτικός Μηχανικός . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος   δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος – Νικόλαος Γκισγκίνης. 
Επειδή το υπό συζήτηση θέµα  δεν έλαβε κατά την ψηφοφορία  την απαιτούµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία απόλυτη πλειοψηφία όλων των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής δεν ελήφθη απόφαση . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  295   / 2017                                                                  Α∆Α: ΩΗ9ΨΩΕ5-ΦΗΖ                                                                                           
ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
- µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή 
τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό 
διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέµατα : α) 18η  
τροποποίηση Τεχνικού  Προγράµµατος –Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. 
Έτους 2017  
β) Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  
φυσικών καταστροφών και γ) Έγκριση κατάρτισης  µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών –φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων , µηχανηµάτων έργου – µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές  και ζητά από τα Μέλη να τα ορίσουν ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την 
ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη . 
Αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος 
–Κωνσταντάκης Άγγελος και Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ,στην 
συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης της Πολιτικής προστασίας κ 
Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος εισηγούµενος  το 3 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση 
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κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - 
µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 
ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 µε τη 
διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  38315/ 1-12-2017 εισήγηση του στην  
οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι, 1-12-2017  
 
Αριθ. Πρωτ.: 38315 
 

 ΠΡΟΣ: 
 ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οικονοµική Επιτροπή  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι  

  
 ΚΟΙΝ.: 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
Ε. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
loukeri@kefallonia.gov.gr 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

Γραφείο ∆ηµάρχου 
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως  
Α/∆ήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 
έως 31/12/2018 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

ΣΧΕΤ: 1. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015, 7231/6-10-2016 και 6748/9-10-2017 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π. περί 
Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο ∆ήµου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ, 61 παρ. 2 και 120 παρ.3 του Ν.4412/2016 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010 
5. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  
6. Το αριθ. πρωτ. 2450/9-4-2014 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων» 
7. Το αριθ. πρωτ.  3515/28-06-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου 

Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών»  
8. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 11/2002 (ΦΕΚ 6Α’/21-1-2002) «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και  άλλες επιβλαβείς ουσίες» 
9. Το αριθ. πρωτ.  2934/6-5-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Κατευθυντήριες οδηγίες για την 

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη 
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» 

10. Το αριθ. πρωτ.8183/24-11-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 

11. Το αριθ. πρωτ.1773/7-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Ρόλοι και αρµοδιότητες των φορέων – 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο – που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση και τη διαχείριση 
συνεπειών από συµβάντα/ατυχήµατα κατά την οδική και σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων» 

12. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β΄/2003) 
13. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 
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14. Η αριθ. 6/27-11-2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορά θετική 
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για έγκριση από την Οικονοµική 
Επιτροπή των παρακάτω 

 
 

Σύµφωνα µε τα σχετικά (5) έως (11) η υποχρέωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει την ευθύνη διάθεσης 
πόρων για την εκπλήρωση του έργου του σύµφωνα µε το σχεδιασµό του για την εφαρµογή του συστήµατος 
Πολιτικής Προστασίας, δεν αποκλείει τη συνεργασία του µε άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους 
πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό. 

Η διαδικασία διάθεσης των πόρων αυτών πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να καθορίζεται 
σαφώς µέσω συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δηµοσίου ή µέσω συµβάσεων 
ή συµφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τοµέα.  

Νοείται ότι τα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας/συµφωνίες/συµβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασµό του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Συνεπώς ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς οφείλει να καταρτίσει συµβάσεις µε ιδιωτικούς φορείς, για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του. Οι συµβάσεις αυτές σύµφωνα µε τα σχετικά (1), 
(2) και (5) παρ. 2.1.2  έχουν το χαρακτήρα της εκ µέρους του ∆ήµου πρότασης – πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, η δε 
σύναψη της σχετικής σύµβασης συντελείται ως εξαρτώµενη εκ γεγονότος µέλλοντος και αβέβαιου, ευθύς όταν 
συµβεί το γεγονός σύµφωνα µε  

i. το αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµ/κών 
∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονοµικών-Πληρωµή δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας 

ii. το αριθ. πρωτ. 48852/2014/19-5-2015 – ορθή επανάληψη 5-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών 
της Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  

iii. το αριθ. πρωτ. 2/1585/0026/27-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής 
∆ηµ/κών ∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υουργείο Οικονοµικών. 

Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νοµικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται άµεσα δηµόσια δαπάνη, αφού η 
πραγµατοποίηση της εξαρτάται από αβέβαια πραγµατικά γεγονότα (εκδήλωση συµβάντων µε καταστροφικές 
συνέπειες οφειλόµενα σε φυσικά αίτια, όπως πληµµυρικά συµβάντα, κλπ.). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1δ του σχετικού (12), ο ∆ήµαρχος είναι υπεύθυνος για τη 
διάθεση και το συντονισµό δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του ∆ήµου. Ειδικότερα, επειδή τα 
µέσα και το προσωπικό του ∆ήµου ενδέχεται να µην επαρκούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (λόγω 
της έντασης ή της έκτασης της καταστροφής κλπ), θα πρέπει να καταρτιστεί ένα µητρώο µε ιδιωτικούς φορείς 
που θα µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση φυσικής ή 
τεχνολογικής καταστροφής, µε δικά τους µέσα και προσωπικό, όταν αυτό απαιτηθεί και ζητηθεί από το ∆ήµο. Οι 
ιδιωτικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικών µηχανηµάτων όπως εκσκαφέων, φορτωτών, 
βυτιοφόρων ύδατος, φορτηγών, κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο. 

Για την κατάρτιση του εν λόγω µητρώου, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
την παροχή των ανωτέρω συγκεκριµένων υπηρεσιών, όπως εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010 (4) και παρ. 2.1.2 του σχετικού (5). Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή θα 
πρέπει, µε την ίδια απόφαση, να καθορίσει την ανώτατη µοναδιαία τιµή µίσθωσης για το κάθε είδος του 
ιδιωτικού  οχήµατος ή  µηχανήµατος, που θα χρησιµοποιηθεί.  

Με την αριθ. 34/2017 (Α∆Α:7ΤΟ5ΩΕ5-Ζ0Τ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έχει εγκριθεί ο 
Κατάλογος Μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανηµάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω 
καταστροφικών φαινοµένων από σεισµούς, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, 
πληµµύρες, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα και 
ισχύει µέχρι 31/12/2017. 

Μετά από έρευνα των τιµών που επικρατούν στην αγορά, η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω ανώτατες 
µοναδιαίες τιµές για την αποζηµίωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου,  οχηµάτων και µέσων που θα 
απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστηµα του έτους 2018: 

Κατάλογος τιµών αποζηµίωσης οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 
(€) 
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1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 45 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 55 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 40 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 

19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 55 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn ώρα 40 

26 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 45 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 

28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 60 

30 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 
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31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

32 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

35 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

36 Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 16HP ώρα 35 

37 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον των 
16HP 

ώρα 40 

38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

39 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-
αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

40 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 

41 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 40 

42 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 30 

43 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 

44 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

45 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

46 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 

47 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

48 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 τεµ /15 ήµερες 120 

49 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 

50 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 110 

51 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον 
των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

52 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 5 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

55 Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 kVA ηµέρα 40 

56 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 150,00 
kVA 

ηµέρα 50 

57 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

59 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 300 
επιβατών 

ώρα 500 
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Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται η αµοιβή του χειριστή ή οδηγού για το συνολικό χρόνο 
απασχόλησής του (ηµέρα- νύκτα, Κυριακές, αργίες, κλπ.), καθώς και όλα τα έξοδα του χρησιµοποιουµένου 
µέσου (µηχάνηµα, αυτοκίνητο, βυτιοφόρο, κλπ.), όπως φθορές, βλάβες, συντήρηση, επισκευές, καύσιµα, 
λιπαντικά, κλπ. και δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α, για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το Νόµο.  

Ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες θα προσκοµίσουν αίτηση, 
υπεύθυνες δηλώσεις, σχετικά µε την αποδοχή της ενδεχόµενης σύµβασης και των όρων της πρόσκλησης, και 
λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων/οχηµάτων/µέσων. Στη συνέχεια  θα καταρτιστεί το εν λόγω 
µητρώο, µέσω του οποίου όποτε παραστεί ανάγκη, θα καλείται ο κατάλληλος, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

Για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ικανή σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2018.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτουµε σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως κατωτέρω: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων 
έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 
 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, προκειµένου να καταρτιστεί µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων -  µηχανηµάτων έργου 
- µέσων, ώστε να δύνανται να επεµβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για το χρονικό διάστηµα 
από 1/1/2018 έως 31/12/2018, µε διάθεση µηχανηµάτων/οχηµάτων/µέσων και ειδικότερα στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Σάµης, Πυλάρου, Ερίσου, Οµαλών, όταν αυτό απαιτηθεί, 

ΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων να υποβάλλουν στη ∆/νση 

Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αίτηση συµµετοχής (διατίθεται έντυπο),  µέχρι την 15/12/2017 
και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, ΑΦΜ, 
τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. 

Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η µη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισµού), σε σφραγισµένο 
φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία 
i. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) 
οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018, όπως αυτοί 
περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόµενες κατώτερες τιµές αποζηµίωσης  

ii. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και µέσα που µπορούν να 
διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, 
πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους, κλπ) 

iii. θα δηλώνονται οι ∆ηµοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα µηχανήµατα 
έργου/οχήµατα/µέσα. 

2. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νοµιµοποιητικών εγγράφων των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και 
µέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, 
πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) 
όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν 
σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.  

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα 
έγγραφα και θα τα προσκοµίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία. 

4. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόµενες τιµές µεγαλύτερες από τις 
αναγραφόµενες του εγκεκριµένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού του 
οχήµατος/µηχανήµατος/µέσου. 

ΟΡΟΙ 
1) Τα µηχανήµατα/οχήµατα/µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών 

από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές µε ανώτατες τιµές χρέωσης ανά µονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα 
είναι τα ακόλουθα: 

Κατάλογος τιµών αποζηµίωσης οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων  

Αριθ. …/…./…-…-201.. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α: ………) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 
(€) 

1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 45 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 55 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 40 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 45 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 45 

17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 

19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 55 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn ώρα 40 

26 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 45 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 
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28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 60 

30 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 

31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

32 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

35 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

36 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 
16HP 

ώρα 35 

37 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον 
των 16HP 

ώρα 40 

38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

39 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, 
σπόρεας-αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

40 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 

41 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 40 

42 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 30 

43 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 

44 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

45 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

46 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 

47 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

48 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 τεµ /15 ήµερες 120 

49 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 

50 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 110 

51 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς 
πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

52 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 5 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

55 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 
kVA 

ηµέρα 40 

56 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 
150,00 kVA 

ηµέρα 50 
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57 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

59 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 
300 επιβατών 

ώρα 500 

2) Οι παραπάνω τιµές µονάδας αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών, οι οποίες θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών. 

3) Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
i. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα 

κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του µισθώµατος, των καυσίµων, των λιπαντικών 
και του χειριστή οδηγού κάθε οχήµατος ή µηχανήµατος, 

ii. η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, για 
εκτέλεση εργασιών µέχρι τη λήξη αυτής,  

iii. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων,  

iv. η δαπάνη µεταφοράς των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων από το σηµείο που 
βρίσκονται, στο σηµείο που καλούνται από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας καθώς και η 
δαπάνη µεταφοράς και αποµάκρυνσής τους, µετά το τέλος απασχόλησής τους. 

4) Οι συµµετέχοντες ιδιοκτήτες οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων οφείλουν να δηλώσουν 
αναλυτικά τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και µέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια 
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσής τους, κλπ) προσκοµίζοντας παράλληλα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η µη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 
από του συµµετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόµενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.  

5) Οφείλουν να αποδεχθούν µε έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόµενες τιµές, οι οποίες θα ισχύουν 
µέχρι 31-12-2018, όπως αυτές διαµορφώνονται µε τυχόν έκπτωση στην οικονοµική προσφορά τους. 

6) Ο αριθµός των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει 
ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος, όσο 
και του απασχολούµενου προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και πάντα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς και θα αποτελεί 
υποχρέωση των ιδιοκτητών 

7) Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των 
έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της 
καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία 
συµβάντων, εντοπιότητα, οικονοµική προσφορά κλπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση, η 
διαθεσιµότητα σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα, µέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω 
δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της καταστροφής. 

8) Η εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, 
Οργανισµούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών 
µηχανηµάτων/οχηµάτων µε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

9) Ο χρόνος επέµβασης ορίζεται µέχρι µία (1) ώρα από τη στιγµή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε 
τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ζητηθεί από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας.  

10) Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση 
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κατόπιν 
απόφασης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και ο χρόνος αυτός περατώνεται µετά από προφορική ή γραπτή 
άρση της εντολής της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαµβάνονται: 

i. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριµένες θέσεις σε περίπτωση επικείµενη 
καταστροφής µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας  

ii. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος, 
κατασκευής φραγµάτων ανάσχεσης πληµµύρας, αποκατάστασης αναχωµάτων ποταµών, 
διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών και άρσης φερτών και κορµών δέντρων στις 
θέσεις γεφυρών, αποχιονισµού κλπ. 
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11) Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση 
του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για 
εφοδιασµό του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου µε καύσιµα και την αλλαγή ή συµπλήρωση 
λιπαντικών κτλ. 

12) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν δήλωση συµµετοχής για µία ή περισσότερες ∆ηµοτικές 
Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης. 

13) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:  
i. Η χρήση των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από 

χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόµιµες άδειες χειριστή/ οδηγού,  
ii. Η χρήση των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες,  
iii. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχηµα προκληθεί στο προσωπικό ή τα µηχανήµατα έργου/ 

οχήµατα/µέσα. 
14) Ο ιδιοκτήτης µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήµατα, τα µηχανήµατα 

έργου, τα µέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος 
να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
(Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆.19/96, Π.∆.294/88, Π.∆.305/96, Ν.1396/83, Π.∆.447/75, Π.∆.778/80, 
Π.∆.1073/81, Ν.1430/84, Π.∆.395/94, Π.∆.396/94, Π.∆.397/94, Π.∆.399/94, Π.∆.105/95, Π.∆.77/93, Π.∆. 
212/06, Π.∆.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου 
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί. 

15) Οι ενδιαφερόµενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

16) Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην ∆/νση Πολιτικής Προστασίας. 
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και 

εξαίρεσης από το καταρτιζόµενο µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου – µέσων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συµµετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Κτίριο Ξενία, Τ.Κ. 28100, 
καθηµερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2671362612), καθώς και στην ιστοσελίδα 
(http://cpkefallonia.wixsite.com/cpkefallonia/anakoinwseis).  

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δηµοτικά καταστήµατα, στον ιστότοπο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  

O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Αλέξανδρος Παρίσης 

 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

 
 

1) Στην έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 
έως 31/12/2018.  

2) Στην έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του µητρώου ιδιοκτητών 
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018.  

3) Την αλλαγή καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής την 29/12/2017. 
 

                                                  Αργοστόλι, 1-12-2017 
   

Συντάχθηκε 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Επιχειρησιακής Αντιµετώπισης και 
Αποκατάστασης 
Ελένη Λουκέρη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  

Πολιτικής Προστασίας 
                     Χαράλαµπος Τουµάσης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος – Μινέτος ∆ιονύσιος   και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
Και αφού έλαβε υπόψη :  
Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010 
Την παραπάνω εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Την κατάρτιση στο σύνολό του,  του παραπάνω  µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό 
διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018.  
  2.Την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του µητρώου ιδιοκτητών 
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018.  
  3.Την αλλαγή καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής την 29/12/2017. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   296 / 2017                                                                  Α∆Α: 6Β5ΧΩΕ5-ΤΟΩ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό Α1793/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό Α1793/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  35991/13-11-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  
δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Στις 22.09.2016 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) η 
από 04.08.2009 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1093/2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και της πρώην 
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου 
Πυλαρεών» κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της µε αριθµό 01/2009 απόφασης του κ. Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας µε την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και της πρώην ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ως συνυπευθύνων εις ολόκληρον, πρόστιµο ποσού 7.441 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 29 παρ. 1 του ν.2971/2001 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 23 του ν. 2242/1994 και συγκεκριµένα 
διότι ως αναφέρεται στην προσβαλλόµενη ο πρώην ∆ήµος Πυλαρέων είχε εντός οριοθετούµενου χώρου 
αιγιαλού, κατασκευάσει - τοποθετήσει ξύλινη εξέδρα και ξύλινη καντίνα στην παραλιακή περιοχή Μύρτου. 

Επί της ως άνω προσφυγής εκδόθηκε η µε αριθµό Α1793/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή µας. Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να 
ασκήσει έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών καθώς συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί προς τούτο 
λόγοι. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για την λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση όλων των 
ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύεται να χειριστεί την εν λόγω 
υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο είναι αντίδικο στην προκείµενη 
περίπτωση.  

Επειδή την εν λόγω υπόθεση ενώπιον του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου χειρίστηκε η δικηγόρος 
Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπής Σας ως αρµόδια : α) να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 
Α1793/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και β) να ορίσει την δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα 
Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία θα χορηγήσει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την 
άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α1793/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 
την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο.  
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι δεν ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 839/2017  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 35991/ 13-11-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό Α1793/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών . 
 Β)Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία 
χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών 
έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α1793/2017 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής 
όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο 
Γ) Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 235,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   297 / 2017                                                                      Α∆Α:ΩΓΞ7ΩΕ5-04Ν 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό Α1422/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Ειδική Σύµβουλο του 
∆ηµάρχου κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό 
Α1422/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  35990 /13-11-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Στις 22.09.2016 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 
Αργοστολίου) η από 02.06.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 964/2010 προσφυγή του πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της µε αριθµό 07/2009 απόφασης του κ. Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας µε την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου πρόστιµο ποσού έξι χιλιάδων 
οκτακοσίων (6.800) ευρώ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του ν.2971/2001 σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 3 παρ. 23 του ν. 2242/1994 και συγκεκριµένα για δήθεν αυθαίρετη κατασκευή ξύλινης εξέδρας και 
ξύλινου στεγάστρου έµπροσθεν του εστιατορίου «Κυανή Ακτή». 

Επί της ως άνω προσφυγής εκδόθηκε η µε αριθµό Α1422/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή µας. Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να 
ασκήσει έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών καθώς συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί προς τούτο 
λόγοι. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για την λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση όλων των 
ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύεται να χειριστεί την εν λόγω 
υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο είναι αντίδικο στην προκείµενη 
περίπτωση.  

Επειδή την εν λόγω υπόθεση ενώπιον του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου χειρίστηκε η δικηγόρος 
Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπής Σας ως αρµόδια : α) να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 
Α1422/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και β) να ορίσει την δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα 
Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία θα χορηγήσει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την 
άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α1422/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 
την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 840/2017  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 35990/ 13-11-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου   : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει την άσκηση έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό Α1422/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών . 
Β) Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία 
χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών 
έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α1422/2017 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής 
όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
Γ) Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 235,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   298 / 2017                                                                       Α∆Α: ΩΤΟ1ΩΕ5-ΕΗ5 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 652/2017 απόφασης ∆ηµάρχου(Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά της µε αριθµό 05/2017 απόφασης της κας 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας). 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Ειδική Σύµβουλο του κ. 
∆ηµάρχου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση της 652/2017 απόφασης 
∆ηµάρχου(Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά της µε αριθµό 
05/2017 απόφασης της κας Λιµενάρχη Κεφαλληνίας), θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ. πρωτ.  37977 /29-11-2017 /652 
απόφαση ∆ηµάρχου (µετά τις  αρίθ. 37416/23-11-2017 και 37997/29-11-2017 εισηγήσεις  της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρου  Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου ) η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι  ψηφίζει KATA . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Τις αριθ. 37416/ 23-11-2017 και 37416/23-11-2017 εισηγήσεις  της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του 
∆ήµου   : 



 1370 

 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Εγκρίνει στο σύνολό της την 652/2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
Β)Εγκρίνει την υποβληθείσα  ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά της µε αριθµό 5/2017 απόφασης της κας. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  εξουσιοδοτεί τον 
∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση  για την υπογραφή της εν λόγω ενδικοφανούς προσφυγής . 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     299 / 2017                                                                                       Α∆Α: ΩΕ7ΨΩΕ5-Ξ09 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 612/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας). 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 4ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση της 612/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 36200/14-11-2017 / 612  απόφαση ∆ηµάρχου 
(σύµφωνα µε  την  µε αρίθ πρωτ. 36194 / 14-11-2017 γνωµοδότηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου)  η οποία η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι ο ∆ήµος πρέπει να προασπίζεται τα συµφέροντα του αλλά δεν 
πρέπει να δρα  εναντίον   των πολιτών του  ,έτσι  για το συγκεκριµένο πρόβληµα έπρεπε να βρει µία φόρµουλα 
να πάρει ο ιδιώτης τα νόµιµα χρήµατα που του αντιστοιχούν , δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι για οικ. έτη 2011 &2012 ο χειρισµός της υπόθεσης ήταν νοµικό το  
πρόβληµα , τώρα το 2018 το πρόβληµα  είναι πολιτικό και έχει πολιτικές ευθύνες ο ∆ήµος εφόσον έπρεπε ή να 
φύγει από το συγκεκριµένο ακίνητο ή να είχε πάρει σχετική απόφαση που να έχει δώσει λύση στο θέµα ,δηλώνει 
ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος-
Μινέτος ∆ιονύσιος . 
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Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αρίθµ. 842/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 36194/ 14-11-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α) Εγκρίνει  την µε αρίθ. πρωτ. 36200/14-11-2017 / 612  απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
Β) Ορίζει  την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μαρκέτου Ιωάννα η οποία έχει γνώση του φακέλου της υπόθεσης, στην 
οποία χορηγεί την εντολή – πληρεξουσιότητα όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 16.11.2017 ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 
15.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 29/2016 αγωγής των 1. Άνθιας θυγ. Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου 
Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου Γιαννουλάτου κατοίκων Κηφισιάς 
Αττικής κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Γ)  Η αµοιβή της ως άνω  πληρεξουσίου δικηγόρου  καθορίζεται σύµφωνα µε  τις  νόµιµες αµοιβές όπως 
ορίζονται  στο άρθρο 58 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 342,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και τίτλο 
«Αµοιβές νοµικών ,συµβολαιογράφων κ.λ.π». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   300 / 2017                                                              Α∆Α: 7Υ5ΞΩΕ5-Ψ56 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκτακτων    δαπανών    που προξένησε ο µεσογειακός κυκλώνας  ΖΗΝΩΝ   
από τις 16-11-2017 .  (Έγκριση της  617/ 16-11 -2017 απόφασης   ∆ηµάρχου.) 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον 
λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης της Πολιτικής προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο ο οποίος 
εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης , έθεσε  υπόψη της  Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
36548/16-11-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε ο µεσογειακός 
κυκλώνας ΖΗΝΩΝ από τις 16-11-2017(617/2017  απόφαση) η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αφού επισηµαίνει ότι πρέπει ο ∆ήµος να είναι προετοιµασµένος γιατί στην 
ουσία αυτές οι ανάγκες δεν είναι έκτακτες αλλά τακτικές που  δεν ξέρουµε µόνο τον ακριβή χρόνο που 
θα συµβούν , προσθέτει ότι  επειδή  δεν γνωρίζει τα κριτήρια και πως ελεγχθήκαν τα ιδιωτικά οχήµατα 
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και τα µηχανήµατα έργων που χρησιµοποιήθηκαν ,αν δηλαδή διατέθηκαν ισοµερή για αυτές τις 
επεµβάσεις καταψηφίζει την εισήγηση  .  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι το κράτος θα 
έπρεπε να έχει δηµιουργήσει τις υποδοµές που χρειάζονται για τις έκτακτες αυτές  ανάγκες  που 
υποτίθεται για οικονοµία δεν έχουν δηµιουργηθεί ,ενώ στην πραγµατικότητα µε τον τρόπο αυτό 
αντιµετώπισης  το κόστος διπλασιάζεται. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   4)την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) την   αρίθµ.  617/ 16-11 -2017 απόφαση  ∆ηµάρχου. 
 
                                                  
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της    την 617 / 16-11 -2017 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   

απευθείας ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών που προξένησε ο µεσογειακός κυκλώνας ΖΗΝΩΝ από τις 16-11-2017. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   301  / 2017                                                     Α∆Α: 78Ν1ΩΕ5-ΡΟΓ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 
18ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 37382/ 23-11-2017 Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 
                                 Αργοστόλι:  23.11.2017 
                                 Αριθ.Πρωτ.:  37382 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/νση   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
FAX:26710 - 22572 
 

  
 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
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Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  υπηρεσιών για το έτος 
2017(Ν 4412/2016). Αρ.Αποφ:37/2017 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική 
Προστασία)» 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 23.11.2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 37173/22-11-2017 γραπτής πρόσκλησης 
του Αναπληρωτή Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 37/2017 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική 
Προστασία)» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξη του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών 
(Πολιτική Προστασία)» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής 
: 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 
αυτή, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ.   

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 
23/11/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχουν 
πρωτοκολληθεί  δύο(2) προσφορές, και αναλυτικά ως εξής: 

1]Παπαδάτος ∆ηµήτριος, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ πρωτ. :37237/22-11-2017 &  
2]Κοκόσης Παναγής του Ευθυµίου η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ πρωτ. :37361/23-11-

2017 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως έξι(6) ενδιαφερόµενοι µε κλειστή προσφορά  και 

αναλυτικά: 
1]ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε. η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37375/23-11-2017, 
2]ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37376/23-11-

2017, 
3]Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ,  µε νόµιµο εκπρόσωπο τον ΓΑΣΠΑΡΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ βάσει του κατατεθέντος 

καταστατικού(αριθ. 75/2015 Πράξη της ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου) του η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. 
πρωτ. 37377/23-11-2017, 

4]Βαγγελάτος Γεώργιος Ε.∆.Ε. η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37378/23-11-2017 
5]Παπαδάτος Γ.  Παναγής η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37379/23-11-2017 
6]Μουρελάτος Γεώργιος η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37380/23-11-2017, 
 Στη συνέχεια η επιτροπή για την αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι   έχουν 

υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορές  
από τις παρακάτω αναφερόµενες εταιρείες: 
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α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ηµ/νία Υποβολής 

προσφοράς 
Αριθ. Πρωτ. Υποβληθείσας 

Προσφοράς 
1 Παπαδάτος ∆ηµήτριος 22/11/2017 37237 

2 Κοκόσης Παναγής του Ευθυµίου 23/11/2017 37361 
3 ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε. 23/11/2017 37375 
4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 23/11/2017 37376 
5 Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ 23/11/2017 37377 
6 Βαγγελάτος Γεώργιος Ε.∆.Ε. 23/11/2017 37378 
7 Παπαδάτος Γ.  Παναγής 23/11/2017 37379 

8 Μουρελάτος Γεώργιος 23/11/2017 37380 
   

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι  µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο 
Προσφοράς στον ∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό εταιρειών, στη συνέχεια 
προχώρησαν στην αποσφράγιση   αυτών και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω , µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. 

Μετά την αποσφράγιση των Φακέλων των Προσφορών όλων των συµµετεχόντων , η 
Επιτροπή διεπίστωσε ότι: 

α)οι φάκελοι των προσφορών µε αριθµ. πρωτ. 37237/22-11-2017[Παπαδάτος ∆ηµήτριος] & 
37361/23-11-2017[Κοκόσης Παναγής του Ευθυµίου ] & 37375/23-11-2017[ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.] &  
37376/23-11-2017[ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ] & 37377/23-11-2017[Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ] 
&37379/23-11-2017[Παπαδάτος Γ.  Παναγής] & 37380/23-11-2017[Μουρελάτος Γεώργιος] 
περιελάµβαναν τρεις(3) ξεχωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους µε την ένδειξη  «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά». & «Οικονοµική Προσφορά» 

β)εντός του φακέλου της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.:37378/23-11-2017 , ήτοι της 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «Βαγγελάτος Γεώργιος Ε.∆.Ε.», περιλαµβανόταν  εκτός 
ξεχωριστού σφραγισµένου υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» το  τυποποιηµένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) και δύο(2) ξεχωριστοί υποφάκελοι µε την ένδειξη  «Τεχνική 
Προσφορά». & «Οικονοµική Προσφορά» 

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική 
Προσφορά» σύµφωνα και µε την αριθ. 598/35331/07-11-2017, διακήρυξη του διαγωνισµού, θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Υποφακέλων ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής  όλων των ως άνω αναφερθέντων κατατεθέντων προσφορών και στον έλεγχο  του Τ.Ε.Υ.∆. 
της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.:37378/2017.  
 Μετά την  αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής  όλων των ως 
άνω αναφερθέντων προσφορών και τον έλεγχο του Τ.Ε.Υ.∆. της προσφοράς µε αριθµ. 
πρωτ.:37378/2017 , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
  α) ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  των  µε αριθµ. πρωτ. 
37237/22-11-2017[Παπαδάτος ∆ηµήτριος] & 37361/23-11-2017[Κοκόσης Παναγής του Ευθυµίου ] & 
37375/23-11-2017[ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.] &  37376/23-11-2017[ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ] & 
37377/23-11-2017[Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ] &37379/23-11-2017[Παπαδάτος Γ.  Παναγής] παραπάνω 
αναφεροµένων  κατατεθέντων προσφορών, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε   το άρθρο  10 της αριθ. 
598/35331/07-11-2017  ∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας 
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», και η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού. 

β)ότι στο  τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)της µε αριθµ.  πρωτ. 37380/23-
11-2017[Μουρελάτος Γεώργιος] κατατεθειµένης προσφοράς  υπάρχει πρόδηλο τυπικό σφάλµα, ήτοι 
είχαν παραλειφθεί οι µονογραφές. 

γ)ότι  στο  τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)της µε αριθµ.  πρωτ. 37378/23-
11-2017[Βαγγελάτος Γεώργιος Ε.∆.Ε.]κατατεθειµένης προσφοράς υπάρχει πρόδηλο τυπικό σφάλµα, 
ήτοι  στο  πεδίο που ο οικονοµικός φορέας ερωτάται αν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
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όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα είχε συµπληρωθεί 
το πεδίο ¨ όχι¨   

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή και µετά από διαλογική συζήτηση, oµόφωνα αποφάσισε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016:  

α)την έγγραφη πρόσκληση προς την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.», όπως, εντός αποκλειστικής προθεσµίας  επτά(7) ηµερών , προσέλθει στο Γραφείο 
Προµηθειών και ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  για τη διόρθωση του ως άνω αναφερθέντος 
τυπικού σφάλµατος, προσκοµίζοντας την ασφαλιστική ενηµερότητά του, κύρια και επικουρική,  

β) την έγγραφη πρόσκληση προς την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως, εντός αποκλειστικής προθεσµίας  επτά(7) ηµερών , προσέλθει στο Γραφείο 
Προµηθειών και ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τη διόρθωση του ως άνω αναφερθέντος 
τυπικού σφάλµατος, µονογράφοντας  το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), 

γ)τη διακοπή της παρούσης συνεδριάσεως και την συνέχισή της, στον αυτό τόπο και ώρα 
µετά από νέα έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της , 

Εντός της σήµερον ήτοι στις 23/11/2017 µε τα αριθ. 37400/2017 & 37401/2017   έγγραφά της, 
προς τις ατοµικές επιχειρήσεις µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» &  
«ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» -αντιστοίχως-, η Επιτροπή κάλεσε εγγράφως τις εν λόγω εταιρείες για 
την διόρθωση των ως άνω αναφερθέντων  τυπικών σφαλµάτων. 

Οι ως άνω προσκληθείσες εταιρείες ,προσήλθαν αυθηµερόν, ήτοι την 23η Νοεµβρίου 2017 και 
: 

α)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.», προσκόµισε την 
ασφαλιστική ενηµερότητά της, κύρια και επικουρική και  

β)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µονοέγραψε  το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), 

Στο σηµείο αυτό συνήλθε εν νέου η Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση την 29η Νοεµβρίου 
2017, και ώρα 10:00 π.µ.,κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 37647/27-11-2017, έγγραφης πρόσκλησης του 
προέδρου της και στο χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ,  και παρουσία του 
συνόλου των υποψηφίων αναδόχων προέβη : 

1ον) στην εξέταση των προσκοµισθέντων ασφαλιστικών ενηµεροτήτων της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» και διεπίστωσε ότι αυτές ήταν εν 
ισχύ, 

2ον)στην εξέταση του Τ.Ε.Υ.∆. της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και διεπίστωσε ότι αυτό είχε µονογραφεί, 
 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή και µετά από διαλογική συζήτηση, oµόφωνα αποφάσισε την 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας , ήτοι στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής 
προσφοράς  του συνόλου των  κατατεθειµένων προσφορών, και  διεπίστωσε ότι: 

α)οι Υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 
37237/22-11-2017 ήτοι της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΗ» & της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 37377/23-11-2017 ήτοι της επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» & της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 37379/23-11-2017 ήτοι της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» και της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 
37375/23-11-2017 ήτοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» , ήταν πλήρεις και 
σύµφωνοι µε το άρθρο 10 της αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και 
ειδικότερα περιελάµβαναν: i) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ανέφεραν ότι έλαβαν 
πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως 
αποτυπώνονται στην από 5/8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα., ii)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία 
ανέφεραν αναλυτικό πίνακα των ιδιόκτητων ή µισθωµένων οχηµάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) 
που διαθέτουν για τη συγκεκριµένη εργασία, iii)αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών των 
οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη εργασία, iv)βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας 
για την καταβολή τελών χρήσης των οχηµάτων,v) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την 
οποία δήλωναν ότι εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι οι συµµετέχοντες θα παραχωρήσουν το µηχάνηµα 
έργου για να το χρησιµοποιήσουν στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», vi) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι θα 
χρησιµοποιεί το  παραχωρηθέν µηχάνηµα  έργου µε στοιχεία: τον αριθµό κυκλοφορίας και το 
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ιδιοκτησιακό καθεστώς στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
καταστροφών (Πολιτική Προστασία)». 

β)ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.: 
37361/23-11-2017  ήτοι της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΚΟΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ του Ευθυµίου», δεν περιελάµβανε  -επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
αριθ.  598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης - τη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή 
τελών χρήσης του οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΒ 4558, όχηµα  για το οποίο στην 
προσκοµισθείσα Υ.∆. είχε δηλωθεί, από τον προσφέροντα, ότι θα χρησιµοποιηθεί στην  υπηρεσία 
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 

γ) ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.: 
37380/23-11-2017  ήτοι της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», δεν περιελάµβανε – επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 της αριθ.  
598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης - τη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών 
χρήσης του οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 5939, όχηµα  για το οποίο στην προσκοµισθείσα Υ.∆. 
είχε δηλωθεί, από τον προσφέροντα, ότι θα χρησιµοποιηθεί στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 

δ) ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.: 
37376/23-11-2017  ήτοι της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ» δεν περιελάµβανε – επί ποινή αποκλεισµού- σύµφωνα µε το άρθρο 10 της αριθ.  
598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης-: 1ον) τη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών 
χρήσης του οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΒ 5107, όχηµα  για το οποίο στην προσκοµισθείσα Υ.∆. 
είχε δηλωθεί, από τον προσφέροντα, ότι θα χρησιµοποιηθεί στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» & 2ον) τα ασφαλιστήρια για τα 
µηχανήµατα έργου(Μ.Ε.) µε αριθµ. κυκλοφορίας: ΜΕ 52304 και ΜΕ 52330, µηχανήµατα για τα οποία 
είχε δηλωθεί, από τον προσφέροντα, ότι θα χρησιµοποιηθούν στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης 
και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 

ε) ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ.: 
37378/23-11-2017  ήτοι της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.», δεν περιελάµβανε  -επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 της αριθ.  
598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης -  ασφαλιστήριο(είχε  λήξει την 22α  Φεβρουαρίου 2017) εν ισχύ του 
µηχανήµατος έργου(Μ.Ε.) µε αριθµ. κυκλοφορίας: ΜΕ 119994, µηχάνηµα για το οποίο στην 
προσκοµισθείσα Υ.∆. είχε δηλωθεί, από τον προσφέροντα, ότι θα χρησιµοποιηθεί στην  υπηρεσία 
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή και µετά από διαλογική συζήτηση, oµόφωνα αποφάσισε: 
1ον) τον αποκλεισµό, και για τους λόγους τους οποίους αναλύθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, από 

τη συνέχεια του διαγωνισµού, ήτοι από την αποσφράγιση του Υποφακέλου µε την ένδειξη  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», των προσφορών των ατοµικών επιχειρήσεων µε την επωνυµία: 
«ΚΟΚΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Ευθυµίου» & «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» & «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ» & «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.». Στο σηµείο αυτό ,σηµειώνεται ότι η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µονοέγραψε χωρίς να αποσφραγίσει ,τους υποφακέλους µε την ένδειξη  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των ως άνω αναφερθέντων  ατοµικών επιχειρήσεων, 

2ον)τη συνέχιση του διαγωνισµού, ήτοι την αποσφράγιση του Υποφακέλου µε την ένδειξη  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», των προσφορών των ατοµικών επιχειρήσεων µε την επωνυµία: 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» & «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» & των επιχειρήσεων 
µε την επωνυµία «Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» & «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»,  

Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού, και για τις κατατεθείσες προσφορές των οποίων οι 
Υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οµοφώνως κρίθηκαν πλήρεις, προχώρησε  στην 
αποσφράγιση του Υποφακέλου µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και αναλυτικά ως εξής, 
διεπίστωσε ότι: 

α)ο υποφάκελος  µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε αριθµ. 
πρωτ. 37237/22-11-2017 ήτοι της  προφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» περιελάµβανε οικονοµική προσφορά για το σύνολο των 
άρθρων των επτά(7) οµάδων της αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα: 

I. προσφορά  ποσού 3.944,50€(άνευ ΦΠΑ) και 4.891,18€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
2% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 1(∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
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II. προσφορά ποσού 7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 2% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 2(∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 

III. προσφορά ποσού 7.818,20€(άνευ ΦΠΑ) και 9.694,57€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 3% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 3(∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 

IV. προσφορά ποσού 7.896,35€(άνευ ΦΠΑ) και 9.791,47€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 2% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 4(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ), 

V. προσφορά ποσού 7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 2% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 5(∆.Ε. ΣΑΜΗΣ), 

VI. προσφορά ποσού 5.924,10(άνευ ΦΠΑ) και 7.345,88(µε ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό έκπτωσης 2% για 
το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 6(∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ), 

VII. προσφορά ποσού 5.866,07€(άνευ ΦΠΑ) και 7.273,93€(µε ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό έκπτωσης 3% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 7(∆.Κ.  ΟΜΑΛΩΝ) 
β) ο υποφάκελος  µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε 

αριθµ. πρωτ. 37375/23-11-2017 ήτοι της  προφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» περιελάµβανε οικονοµική προσφορά για το σύνολο των άρθρων της οµάδας 3( ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) και για το σύνολο των άρθρων της οµάδας 4(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) της αριθ. 
598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα: 

I. προσφορά ποσού 7.254,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.994,96€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
10% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 3(∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ), 

II. προσφορά ποσού 6.446,00€(άνευ ΦΠΑ) και 7.993,04€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
20% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 4(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ), 
γ) ο υποφάκελος  µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε 

αριθµ. πρωτ. 37377/23-11-2017 ήτοι της  προφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «Κ. 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» περιελάµβανε οικονοµική προσφορά για το σύνολο των άρθρων της οµάδας 2 
(∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) και για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 5(∆.Ε. ΣΑΜΗΣ) και για το σύνολο των 
άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 6(∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) της αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης και 
συγκεκριµένα: 

I. προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
10% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 2(∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) και 

II. προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
10% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 5(∆.Ε. ΣΑΜΗΣ) και 

III. προσφορά ποσού 5.440,50€(άνευ ΦΠΑ) και 6.746,22€(µε ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
10% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 6(∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ), 
δ) υποφάκελος  µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε αριθµ. 

πρωτ. 37379/23-11-2017 ήτοι της  προφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» περιελάµβανε οικονοµική προσφορά για το σύνολο των άρθρων 
της οµάδας 1(∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) και για το σύνολο των άρθρων της οµάδας3( ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) και 
για το σύνολο των άρθρων της οµάδας 4(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) και για το σύνολο των άρθρων της 
ΟΜΑ∆ΑΣ 7(∆.Κ.  ΟΜΑΛΩΝ) της αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα: 

I. προσφορά  ποσού 3.139,50€(άνευ ΦΠΑ) και 3.892,98€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
22% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 1(∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) και 

II. προσφορά ποσού 5.803,20€(άνευ ΦΠΑ) και 7.195,97€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
28% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 3(∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) και 

III. προσφορά ποσού 6.607,15€(άνευ ΦΠΑ) και 8.192,87€(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
18% για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 4(∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) και 

IV. προσφορά ποσού 4.475,15€(άνευ ΦΠΑ) και 5.549,19€(µε ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό έκπτωσης 26% 
για το σύνολο των άρθρων της ΟΜΑ∆ΑΣ 7(∆.Κ.  ΟΜΑΛΩΝ), 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 

υπόψη: 
1ον)την από 25/08/2017 µελέτη της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
2ον)την αριθµ.  289/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποιά εγκρίθηκε η 

ανωτέρω αναφεροµένη µελέτη, 
3ον)την αριθµ. 272/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι  του  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για “ Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)”, 
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4ον) την αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη διενέργεια του 
εν λόγω διαγωνισµού, 

5ον) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», που διενεργήθηκε ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  
υπηρεσιών για το έτος 2017 που συστάθηκε µε την αριθ. 37/2017 απόφ. Οικ/ής, , επιτεύχθηκε 
ποσοστό  έκπτωσης που  συµβάλλει τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της 
βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε και  

6ον) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» θα έχει µεγαλύτερο κόστος , 
εφόσον  αφενός δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης και αφετέρου θα έθετε εν 
κινδύνω την ασφάλεια των συµπολιτών µας, στις αναφερόµενες στην αριθ. 598/35331/07-11-2017 
∆ιακήρυξη ∆.Ε., καθώς θα ήταν αδύνατη κάθε  εργασίας για την  πρόληψη και την αντιµετώπιση των 
πληµµυρικών φαινοµένων προκειµένου να προστατευθεί  η ζωή, η υγεία και η περιουσία των  
συµπολιτών µας, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 

αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
Αργοστολίου(ΟΜΑ∆Α 1) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 22%, ήτοι προσφορά ποσού 3.139,50€(άνευ ΦΠΑ) 
και 3.892,98€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι ποσού 
3.944,50€(άνευ ΦΠΑ) και 4.891,18€(µε ΦΠΑ), 

2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΟΜΑ∆Α 2) την  επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10%, ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε 
ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι προσφοράς ποσού7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.782,36€(µε ΦΠΑ), 

3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΟΜΑ∆Α 3) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 28%, ήτοι προσφορά ποσού 5.803,20€(άνευ ΦΠΑ) 
και 7.195,97€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   µε ποσοστό έκπτωσης 3% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.818,20€(άνευ ΦΠΑ) και 9.694,57€(µε ΦΠΑ) και έναντι  της προσφοράς της επιχείρησης µε την 
επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»  και µε ποσοστό έκπτωσης 10% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.254,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.994,96€(µε ΦΠΑ)  , 

4) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α 4)  την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» η οποία και έδωσε 
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 20% ήτοι προσφορά ποσού 6.446,00€(άνευ ΦΠΑ) και 7.993,04€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς ποσού  7.896,35€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.791,47€(µε ΦΠΑ) και της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 18% ήτοι προσφοράς ποσού 6.607,15€(άνευ ΦΠΑ) και 
8.192,87€(µε ΦΠΑ), 

5) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη 
∆.Ε.ΣΑΜΗΣ(ΟΜΑ∆Α 5) την επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς  ποσού 7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.782,36€(µε ΦΠΑ), 
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6) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ(ΟΜΑ∆Α 6) την επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι προσφορά ποσού 5.440,50€(άνευ ΦΠΑ) και 6.746,22€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς  ποσού 5.924,10(άνευ ΦΠΑ) και 
7.345,88(µε ΦΠΑ) και 

7) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Κ. 
ΟΜΑΛΩΝ(ΟΜΑ∆Α 7)  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 26%, ήτοι προσφορά ποσού 4.475,15€(άνευ ΦΠΑ) 
και 5.549,19€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 3% ήτοι προσφοράς  ποσού 
5.866,07€(άνευ ΦΠΑ) και 7.273,93€(µε ΦΠΑ) 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία(3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

  β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
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 α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»   
β)Την ανακήρυξη ως προσωρινών  αναδόχων  για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 

αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» ‘όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
παραπάνω 1ο Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος –
Γκισγκίνης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                        
1) To   άρθρο     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 289 /2017 Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου (περί καθορισµού τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  272/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
Α∆Α:9Ζ2ΧΩΕ5-Γ15    
 το  µε αρίθµ 37382 /23 -11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την Έγκριση  στο σύνολό του  , του µε αρίθµ. 37382/23-11-2017   Πρακτικού ∆ιενέργειας του 
Συνοπτικού διαγωνισµού   επιλογής αναδόχου  εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  
Προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%),  
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
2.Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
Αργοστολίου(ΟΜΑ∆Α 1) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 22%, ήτοι προσφορά ποσού 3.139,50€(άνευ 
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ΦΠΑ) και 3.892,98€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι ποσού 
3.944,50€(άνευ ΦΠΑ) και 4.891,18€(µε ΦΠΑ), 
3. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΟΜΑ∆Α 2) την  επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10%, ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε 
ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι προσφοράς ποσού7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.782,36€(µε ΦΠΑ), 
4.Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΟΜΑ∆Α 3) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 28%, ήτοι προσφορά ποσού 5.803,20€(άνευ 
ΦΠΑ) και 7.195,97€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   µε ποσοστό έκπτωσης 3% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.818,20€(άνευ ΦΠΑ) και 9.694,57€(µε ΦΠΑ) και έναντι  της προσφοράς της επιχείρησης µε την 
επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»  και µε ποσοστό έκπτωσης 10% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.254,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.994,96€(µε ΦΠΑ)  , 
5.  Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 20% ήτοι προσφορά ποσού 6.446,00€(άνευ ΦΠΑ) και 7.993,04€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς ποσού  7.896,35€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.791,47€(µε ΦΠΑ) και της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 18% ήτοι προσφοράς ποσού 6.607,15€(άνευ ΦΠΑ) και 
8.192,87€(µε ΦΠΑ), 
6. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη 
∆.Ε.ΣΑΜΗΣ(ΟΜΑ∆Α 5) την επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς  ποσού 7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 
9.782,36€(µε ΦΠΑ), 
7. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ(ΟΜΑ∆Α 6) την επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι προσφορά ποσού 5.440,50€(άνευ ΦΠΑ) και 6.746,22€(µε 
ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς  ποσού 5.924,10(άνευ ΦΠΑ) και 
7.345,88(µε ΦΠΑ) και 
8.Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Κ. 
ΟΜΑΛΩΝ(ΟΜΑ∆Α 7)  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η 
οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 26%, ήτοι προσφορά ποσού 4.475,15€(άνευ 
ΦΠΑ) και 5.549,19€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 3% ήτοι προσφοράς  ποσού 
5.866,07€(άνευ ΦΠΑ) και 7.273,93€(µε ΦΠΑ)  
9. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες εκτός των προσωρινών 
αναδόχων. 
10. Κατά της παρούσας πράξης   χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα 
από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20/2017 Απόφαση 
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της Οικονοµικής Επιτροπής), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
                                                                   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   302 /  2017                                               Α∆Α: 7∆96ΩΕ5-ΡΤΨ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του 
άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις 
διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του 
άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και 
έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) 
αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει 
ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε 
άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της 
σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, 
έπειτα η απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου 
αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
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νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  
πιστώσεις  .   
 
Επίσης η  αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει 
και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  . 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω : 
Α) Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  
πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2017 . 

Αριθµός αιτήµατος Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

233 29/11/2017 244,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

 
Β) Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗ

Σ 

Αριθ. 
έκθεση

ς 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠ

Ο 

 807 
17/11/201
7 72,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η 
ΣΟΦΙΑΣ 00.6221.00 3.314,32 

 808 
17/11/201
7 300,01 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η 
ΣΟΦΙΑΣ 10.6611 54,24 

 809 
17/11/201
7 257,13 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10.6614 1.687,85 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η 
ΣΟΦΙΑΣ 

 810 
17/11/201
7 997,20 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 35.6262.18 41.529,71 

 811 
17/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΣΣΟΥ 35.6262.18 40.529,71 

 812 
17/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 35.6262.18 39.529,71 

 813 
17/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΝΙΦΙΟΥ 35.6262.18 38.529,71 

 814 
20/11/201
7 998,12 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΟΥΛΑΤΩΝ 35.6262.18 37.531,59 

 815 
20/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 35.6262.18 36.531,59 

 816 
22/11/201
7 1.500,00 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α/∆ 
Ε.ΚΕΚΚΑΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΝΝΕΣ [3-
6/12/2017] 00.6421 3.102,81 

 817 
23/11/201
7 146,28 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 35.6662.02 5.509,93 

 818 
23/11/201
7 545,60 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 35.6262.18 35.985,99 

 819 
23/11/201
7 297,60 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 35.6262.17 2.909,53 

 820 
23/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΡΙΦΙΟΥ 35.6262.18 34.985,99 

 822 
24/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6262.18 33.985,99 

 823 
24/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 35.6262.18 32.985,99 
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 824 
27/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΘΕΡΑ 35.6262.18 31.985,99 

 825 
27/11/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΘΡΕΑ 35.6662.02 4.509,93 

 826 
27/11/201
7 128,96 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
[ΑΓΟΝΟΣ] 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑ 
ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΙΑ 
Α.Τ.Μ. 10.6462 2.935,53 

 827 
28/11/201
7 972,08 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 35.6262.18 31.013,91 

 828 
28/11/201
7 127,02 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10.6662 1.223,06 

 829 
28/11/201
7 222,98 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 00.6221.00 3.314,32 

 830 
28/11/201
7 259,88 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 35.6662.02 4.250,05 

 831 
28/11/201
7 740,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 35.6262.18 30.273,91 

 832 
29/11/201
7 244,00 

Λοιπές προµήθειες 
ειδών γραφείου 10.6614 1.443,85 

 833 
29/11/201
7 8.533,00 

∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών 
πράξεων  00.6492 0,00 

 834 
29/11/201
7 

126.770,4
7 

Απόδοση βάσει 
δικαστικών 
αποφάσεων 00.8117.35 0,00 

 835 
29/11/201
7 

117.150,8
8 

Τόκοι υπερηµερίας 
χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις 00.6823 0,00 

 836 
29/11/201
7 1.150,00 

Απαλλοτριώσεις 
οικοπέδων και 
εδαφικών εκτάσεων 30.7111.01 0,00 

 837 30/11/201 1.000,00 ΠΑΓΙΑ 35.6262.18 29.273,91 
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7 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 

 838 
30/11/201
7 20.000,00 

Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 00.6222 0,00 

 841 
30/11/201

7 203,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ 00.6221.00 3.314,32 

 843 
30/11/201

7 200,00 

∆απάνες επιµόρφωσης 
προσωπικού και 
συµµετοχής σε 
συνέδρια και 
σεµινάρια (σεµινάριο 
ON 
LINEΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ

ΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 00.6073 1.145,00 

 844 
30/11/201

7 5.000,00 

Επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 00.8261.01 0,00 

 845 
30/11/201

7 922,41 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΟΜΑΛΩΝ 35.6662.03 5.782,95 

 846 
30/11/201

7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 35.6262.18 28.273,91 

ΜΙΣΘ 134 
30/11/201

7 20.620,00 

Έξοδα κίνησης 
Προέδρων 
∆ηµ.∆ιαµερισµάτων 00.6125.00 0,00 

ΜΙΣΘ 135 
30/11/201

7 20.200,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 10.6011.00 0,00 

ΜΙΣΘ 136 
30/11/201

7 15.000,00 

Τακτικές αποδοχές 
διοικητικού 
προσωπικού 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό 
αορίστου χρόνου )  10.6021.00 0,00 

ΜΙΣΘ 137 
30/11/201

7 14.600,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 30.6021.00 0,00 
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ΜΙΣΘ 138 
30/11/201

7 13.820,00 

Αντιµισθία αιρετών-
έξοδα παράστασης 
(άρθρο 92 ν.3852/10, 
άρθρα 230,242 και 
248 Κ∆Κ) 00.6121 0,00 

ΜΙΣΘ 139 
30/11/201

7 8.080,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 15.6011.01 0,00 

ΜΙΣΘ 140 
30/11/201

7 6.020,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 10.6051.03 0,00 

ΜΙΣΘ 141 
30/11/201

7 4.850,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 20.6021.00 0,00 

ΜΙΣΘ 142 
30/11/201

7 4.200,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  10.6052.01 0,00 

ΜΙΣΘ 143 
30/11/201

7 1.950,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 45.6021.00 0,00 

ΜΙΣΘ 144 
30/11/201

7 950,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 40.6051.03 0,00 

ΜΙΣΘ 145 
30/11/201

7 850,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 15.6051.14 0,00 

ΜΙΣΘ 146 
30/11/201

7 670,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 15.6051.03 0,00 

ΜΙΣΘ 147 
30/11/201

7 630,00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 40.6011.01 0,00 
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ΜΙΣΘ 148 
30/11/201

7 650,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 10.6051.14 0,00 

ΜΙΣΘ 149 
30/11/201

7 560,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  45.6052.01 0,00 

ΜΙΣΘ 150 
30/11/201

7 330,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 30.6051.14 0,00 

ΜΙΣΘ 151 
30/11/201

7 350,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 70.6053.03 0,00 

ΜΙΣΘ 152 
30/11/201

7 200,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 00.6053.14 0,00 

ΜΙΣΘ 153 
30/11/201

7 200,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
επι των εξόδων 
παράστασης 
∆ηµάρχου υπερ 
ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ 00.6126.03 0,00 

ΜΙΣΘ 154 
30/11/201

7 150,00 
Εργοδοτική εισφορά 
ΙΚΑ 00.6053.01 0,00 

ΜΙΣΘ 155 
30/11/201

7 120,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - ΕΟΠΥΥ 
(ΤΥ∆ΚΥ) 70.6053.02 0,00 

ΜΙΣΘ 156 
30/11/201

7 100,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 70.6053.01 0,00 

ΜΙΣΘ 157 
30/11/201

7 100,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - ΤΥ.∆.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 70.6051.02 0,00 

ΜΙΣΘ 158 
30/11/201

7 100,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - ΤΥ.∆.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 70.6051.03 0,00 

ΜΙΣΘ 159 
30/11/201

7 400,00 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  70.6052.01 0,00 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού δηλώνει ότι δεν συµµετέχει ούτε κατά την συζήτηση ούτε κατά 
την ψηφοφορία των προτάσεων 828 & 829 /2017 δηλώνει ότι ψηφίζει τις υπόλοιπες 
προτάσεις. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει µόνο τις προτάσεις 816 & 838/2017 και 
όλες τις υπόλοιπες τις ψηφίζει. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος. 

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.             
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Α) Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των 
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Β) Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    303/ 2017                                                                   Α∆Α: 7 Α7ΕΩΕ5-ΒΙΨ   
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για επέκταση ΦΟΠ  . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει  
τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση απόδοσης 
λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου  Εντάλµατος Προπληρωµής  για επέκταση ΦΟΠ» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  από 23-11-2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
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Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 230 Α/2017 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη   ∆ιονύσιου  που έχει εκδοθεί µε 
την  236/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.230 Α /2017 
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΑΓΩΝΗΣ  -ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Α/Α              ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ                         ΠΟΣΟ              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 
 ∆Ε∆∆ΗΕ /Γ  0030103/31-10-2017                        2.724,16                        2.724,16 
 ∆Ε∆∆ΗΕ /Γ  0030101/31-10-2017                        1.109,06                        1.109,06 
 ∆Ε∆∆ΗΕ /Γ  0030102/31-10-2017                        2.477,27                        2.477,27 
 ∆Ε∆∆ΗΕ /Γ  0030100/31-10-2017                           293,07                           293,07 
                                σύνολο                        6.603,56                        6.603,56 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος -Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  236/2017 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Παγώνης  ∆ιονύσιος        για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  230 Α / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού     6.603,56  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Παγώνη  ∆ιονύσιο   . 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των   6.603,56  € τα 
οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  236/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 20. 7325.02 
για την επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε την  257/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   304  / 2017                                                                 Α∆Α: 7ΜΧΝΩΕ5-0ΣΛ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου της σύµβασης « Υπηρεσία 
ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Αναπληρωτή Πρόεδρος    της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος 
εισηγούµενος   το 16ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
επιλογής αναδόχου της σύµβασης « Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 37003/ 21-11-2017 Πρακτικό  του 
εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                                 Αργοστόλι:  21.11.2017 
                                 Αριθ.Πρωτ.:  37003 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/νση   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
FAX:26710 - 22572 
 
 

  
 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  υπηρεσιών για το έτος 2017(Ν 
4412/2016).Αρ.Αποφ:37/2017 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 21.11.2017, ηµέρα Tρίτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 36745/20-11-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Αναπληρωτή Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 37/2017 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 588/35071/03-11-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 

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

1.  Αναπληρωτής Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 588/35071/03-11-2017 διακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ.   

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 21/11/2017 και 
ώρα 10:00 π.µ. 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του 
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχει πρωτοκολληθεί  µία (1) προσφορά,  

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  και 
αναλυτικά: 

1]Υδρόγειος Ασφαλιστική µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κ. Ραυτόπουλο Γεράσιµο του Παναγή µε 
Α∆Τ ΑΕ-302149 , η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 37002/21-11-2017 
 Στη συνέχεια η επιτροπή για την αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι   έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα 
στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορές  από τις παρακάτω αναφερόµενες 
ασφαλιστικές εταιρείες: 
 

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ηµ/νία Υποβολής προσφοράς Αριθ. Πρωτ. 
Υποβληθείσας 
Προσφοράς 

1 
 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε. 16-11-2017 36553/16-11-2017 
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α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ηµ/νία Υποβολής προσφοράς Αριθ. Πρωτ. 
Υποβληθείσας 
Προσφοράς 

2 Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 21/11/2017 37002/21-11-2017 

   
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόµενό των προσφορών.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην 
αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς» των  δύο(2) συµµετεχόντων εταιρειών ,παρουσία του 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας Υδρόγειος Ασφαλιστική κ. Ραυτόπουλο Γεράσιµο του Παναγή και 
µε τη σειρά που κατεγράφησαν παραπάνω,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «τεχνική Προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την  αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
  α) ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 
δύο(2)  κατατεθειµένες προσφορές 

β) ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  των παραπάνω 
αναφεροµένων  κατατεθειµένων προσφορών, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.  588/35071/03-11-2017 
∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018/2019, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος πρακτικού,  και  ήταν  πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 588/35071/03-11-2017 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»,ήτοι τα οριζόµενα στο  άρθρο 4 της υπ. αριθµ. 
588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξης. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής προσφοράς 
των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και διεπίστωσε ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του 
υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και των δύο(2) εταιρειών, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 5 της υπ. αριθµ. 588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονοµικής 
Προσφοράς των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών  και συγκεκριµένα : 

α)η προσφορά του οικονοµικού φορέα , ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η 
Α.Ε.» , συνολικού ποσού 14.800,00€ και έκπτωσης 15,00%, 

β) η προσφορά του οικονοµικού φορέα , ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», συνολικού ποσού 14.568,00€ και έκπτωσης 16,00%,  

και αφού διαπίστωσε ότι αυτές ήταν σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6  της  υπ. αριθµ. 
588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς(), 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 
588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 16,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 14.568,00€  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

  β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
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Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017» 
 

β) Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017» την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 16,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 14.568,00 €. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος -Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 296/2017 Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου (περί καθορισµού τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  278 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
Α∆Α: 7ΧΗΒΩΕ5-ΖΕΕ     
 το  µε αρίθµ 37003 /21 -11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 37003/21-11-2017   Πρακτικού ∆ιενέργειας του Συνοπτικού 
διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  Πίνακα 1)  προϋπολογισµού 17.355,00€ (δέκα επτά  
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ),, και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων: 
α)10.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) οικονοµικού έτους 2017, β)10.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων) & 20.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) & 20.6252 
ασφάλιστρα µηχανηµάτων () & 30.6252(ασφάλιστρα µηχανηµάτων) & 30.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων και φορτηγών) οικονοµικού έτους 2018. 
 
2. Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθ. 588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  
έκπτωση 16,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 14.568,00 €. 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο  των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει  να 
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 
80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016. 
4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   305  / 2017                                                                     Α∆Α: Ω4∆ΠΩΕ5-ΠΛ2        
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου  Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για  την Προµήθεια µε 
τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Μέλος    της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού ανοικτού  διεθνούς  διαγωνισµού για την 
προµήθεια  :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 15 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 36636/ 17-11-2017 Πρακτικό  του εν λόγω 
διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 
                           Αργοστόλι:  17.11.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  36636 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  για την Προµήθεια µε τίτλο «Μονάδα 
Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα», Αρ. αποφ: 171/2017  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 17.11.2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 36229*/15-11-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 171/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον µε 
α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 46958 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας 
αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς,  

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

1. Πρόεδρος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 
8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», 

β)την αριθ. 72/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 42/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προµήθεια «Προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς», 
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γ) Της µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 

δ) Της µε αριθµ. 121/2017 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ περί ένταξης στο Τεχνικό πρόγραµµα 2017 της 
Προµήθειας, 

ε) Της µε αριθµ. 122/2017 Απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 
στ) της µε αριθµ. 244/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων αυτού 
  ζ) Της  µε αριθµ. 7645/28-06-2017 Απόφασης  της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

η) ,  το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46958.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ήταν η 17η Νοεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε 
το άρθρο 3.1.1 παρ. της αριθ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46958 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός Προσφοράς 

1 Μ.Τ. Α.Τ.Ε. 13/11/2017, 18:40:48 79099 
2 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  

13/11/2017, 22:17:57 79111 

3 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 13/11/2017, 23:01:35 78670 

  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 
τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1, αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξης), αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας 
αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», τρεις(3) προσφορές και αναλυτικά ως 
κάτωθι:  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:79099(α/α 
ΕΣΗ∆ΗΣ) για την Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, 
δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι  

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:7911(α/α 
ΕΣΗ∆ΗΣ) για την Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, 
δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι 

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:78670(α/α 
ΕΣΗ∆ΗΣ) για την Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, 
δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι 
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 από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους 
παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 
 Προµηθευτής Ηµ/νία Ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 
1 Μ.Τ. Α.Τ.Ε.  13/11/2017 18:40:48 79099 
2 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
UW Tech Gmbh 

13/11/2017 22:17:57 79111 

3 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 13/11/2017 23:01:35 78670 
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δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «Μ.Τ. 

Α.Τ.Ε.» όπως απεικονίζεται στο σύστηµα περιλαµβάνει:  

 
ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ µε την 

επωνυµία UW Tech GmbH-ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ όπως απεικονίζεται στο σύστηµα περιλαµβάνει :  

 
       
 
    στ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» όπως απεικονίζεται στο σύστηµα περιλαµβάνει :  
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ζ)η εταιρεία µε την επωνυµία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.» κατέθεσε (µε τον αριθ.36335/15-11-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα 
οριζόµενα  στην παρ. 4 του άρθρου 2.4.2.5  της αριθ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξης, 

θ)η εταιρεία µε την επωνυµία «UW Tech GmbH» κατέθεσε (µε τον αριθ.36516/16-11-2017 
φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 2.4.2.5  της αριθ. 531/31300/05-10-2017 
∆ιακήρυξης, 

 ι)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» κατέθεσε (µε τον αριθ.36519/16-11-2017 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 2.4.2.5  της αριθ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξης, 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, έλεγξε την εγκυρότητά  των εγγυητικών 
επιστολών [µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του φορέα έκδοσής τους, ήτοι του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., για τις εταιρείες µε 
την επωνυµία «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.» & «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»  όπου και εδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις και µε τις αριθ. 
37449/23-11-2017 επιστολή  της αναθέτουσας αρχής προς το Υποκ/µα Έδεσσας του  Τ.Μ.Ε.∆.Ε & την αριθ. 
37644/27-11-2017 απαντητική του επιστολή- βεβαίωση εγκυρότητας]     και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής είναι έγκυρες. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» 

Μ.Τ. Α.Τ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech GmbH-

ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της διακήρυξης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

γ) Βεβαίωση επίσκεψης η οποία χορηγείται 
από το ∆ήµο Κεφαλονιάς  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

δ) τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β4 
του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
1. Τεχνική περιγραφή Έχει υποβληθεί στα 

Αγγλικά 
∆εν έχουν υποβληθεί 
ακριβή και λεπτοµερή 
σχέδια των 
προσφερόµενων 
µονάδων ούτε 
αναλυτικά 3D σχέδια 
της εγκατάστασης. 
∆εν έχουν υποβληθεί 
σχέδια της 
ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης  
∆εν έχουν υποβληθεί 
τεχνικά φυλλάδια του 
εξοπλισµού. 
∆εν έχει υποβληθεί 
ενεργειακή µελέτη και 
ηλεκτρολογικά σχέδια 
του Φ/Β συστήµατος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. Λειτουργικά µεγέθη Έχει υποβληθεί στα 
Αγγλικά 
 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιήσεις προσφερόµενου 
εξοπλισµού 

∆εν έχουν υποβληθεί 
πιστοποιητικά CE για 
τον βασικό εξοπλισµό 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης ∆εν έχει υποβληθεί 
 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. Πρόγραµµα συντήρησης ∆εν έχει υποβληθεί 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. ∆οκιµαστική λειτουργία – τεχνική 
υποστήριξη 

∆εν έχει υποβληθεί 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

7. Περίοδος Συντήρησης (∆έσµευση για 
Ανταλλακτικά) 

∆εν έχει υποβληθεί 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

8. Χρόνος παράδοσης ∆εν έχει υποβληθεί υδ 
για το χρόνο 
παράδοσης  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας ∆εν έχει υποβληθεί ΝΑΙ ΝΑΙ 
     
Βάσει του ανωτέρω ελέγχου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης προτείνει οµοφώνως τα εξής:  
1. Τον αποκλεισµό της προσφοράς της εταιρείας «ΜΤ ΑΤΕ»  από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού  , καθώς η 
τεχνική προσφορά της δεν περιλαµβάνει τα απαιτούµενα επί ποινή αποκλεισµού έγγραφα-δικαιολογητικά, όπως 
αναλυτικά καταγράφονται  στον ανωτέρω πίνακα, σύµφωνα  και µε το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης  όπου ρητώς 
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αναφέρει ότι η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι επί ποινή αποκλεισµού για τους 
συµµετέχοντες. 
  
2. Την αποδοχή των προσφορών για το επόµενο στάδιο  του διαγωνισµού και τη συνέχισή τους στο επόµενο 
στάδιο της βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών µε βάση τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 
2.3 της υπ. αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς των εταιρειών: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech GmbH-ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ».  
Κατά την παρ. 2.3.1 της της υπ. αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξης το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής), η οποία 
εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1:Ειδική ενεργειακή κατανάλωση Kwh/m3 επεξεργασµένου 
νερού 

20% 

Κ2:Ενεργειακή κατανάλωση αντλιών 
υψηλής πίεσης στο ελάχιστο επιτρεπόµενο 
ποσοστό ανάκτησης 

Kwh/m3 10% 

Κ3:  Ποσοστό άλµης επί του 
επεξεργασµένου νερού 

% 10% 

Κ4: Πληρότητα προσφεροµένου 
εξοπλισµού 

Απαιτήσεις προδιαγραφών 10% 

Κ5: Ποιότητα προσφερόµενου εξοπλισµού  Συµφωνία µε προδιαγραφές 5% 
Κ6: Αξιοπιστία φωτοβολταικών Αριθµός ΜPPT 5% 
Κ7: Συµβατότητα προσφερόµενου 
λειτουργικού σχεδιασµού µε υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις 

Απαιτήσεις λειτουργίας 10% 

K8: Πληρότητα συστήµατος 
παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 

Συµφωνία µε προδιαγραφές 10% 

Κ9: Πληρότητα  οµάδας έργου που θα 
χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία 

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

Κ10: Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις που 
θα διατεθούν για την 72µηνη λειτουργία 
συντήρηση  

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

Κ11: χρόνος εγγύησης µετά την  72µηνη 
λειτουργία 

Μήνες 5% 

Κ12: Πληρότητα Τεχνικού φακέλου 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.2 της διακήρυξης Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 
100 βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται 
δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα 
των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.  
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:  
Σ.Β. = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν  
Όπου :  
σ1,σ2, κ.ο.κ: συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Κ1,Κ2 κ.ο.κ αντίστοιχα και  
Κ1,Κ2,κ.ο.κ.:η βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης κυµαινόµενη από 100 έως 120 βαθµούς  
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  
 
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τη διακήρυξη σύµφωνα µε 
τα ακόλουθα: 
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Κριτήριο Κ1: Ειδική ενεργειακή κατανάλωση 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στο τεύχος των αναλυτικών υπολογισµών (Κεφάλαιο α) της Τεχνικής Περιγραφής της Τεχνικής Προσφοράς του εν 
λόγω διαγωνιζόµενου έχουν κατατεθεί οι αναλυτικοί ενεργειακοί υπολογισµοί για τα εξής σενάρια λειτουργίας: 

� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 

Οι ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις για τις παραπάνω παραγόµενες ποσότητες νερού είναι αντιστοίχως οι 
κάτωθι: 

� 0,55 KWh/m3 
� 0,48 KWh/m3 
� 0,55 KWh/m3 
� 0,48 KWh/m3 
 

Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 Στο τεύχος των αναλυτικών υπολογισµών του κεφαλαίου Α.2 της Τεχνικής Προσφοράς του εν λόγω 
διαγωνιζόµενου έχουν κατατεθεί οι αναλυτικοί ενεργειακοί υπολογισµοί για τα εξής σενάρια λειτουργίας: 

� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 

Οι ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις για τις παραπάνω παραγόµενες ποσότητες νερού είναι αντιστοίχως οι 
κάτωθι: 

� 0,51 KWh/m3 
� 0,44 KWh/m3 
� 0,44 KWh/m3 
� 0,37 KWh/m3 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η διαγωνιζόµενη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχει συνολικά και σε όλα τα σενάρια 
λειτουργίας χαµηλότερη ειδική ενεργειακή κατανάλωση. Κατά συνέπεια, η βαθµολογία στο εν λόγω κριτήριο είναι 
η εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ1. Ειδική Ενεργειακή 
Κατανάλωση 

100 120 

 
 
Κριτήριο Κ2: Ενεργειακή κατανάλωση αντλιών υψηλής πίεσης στο ελάχιστο επιτρεπόµενο ποσοστό 

ανάκτησης 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Όπως φαίνεται από την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου, προσφέρεται ποσοστό ανάκτησης 85,09%. Με 
βάση το υπολογιστικό πρόγραµµα των προσφερόµενων µεµβρανών (DOW) για τα ίδια δεδοµένα σχεδιασµού 
αλλά µε το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό ανάκτησης (80%) απαιτούνται 212m3/.hr τροφοδοσίας έκαστης 
µονάδας αντίστροφης όσµωσης στα 6,5bar. Για τις προσφερόµενες αντλίες (Grundfos, µοντέλο NB 80-250/270) 
το σηµείο λειτουργίας αυτό αντιστοιχεί σε απορροφούµενη ισχύ ίση µε 49,6KW. Αντικαθιστώντας λοιπόν στους 
υπολογισµούς ενεργειακής κατανάλωσης το νούµερο αυτό προκύπτει ότι η ενεργειακή κατανάλωση για το 
ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης (80%) είναι 778.315,05KWh/έτος για τους 26oC 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Όπως φαίνεται από την κατατεθειµένη λίστα καταναλωτών στην παράγραφο 2 της Τεχνικής Περιγραφής της 
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, η ενεργειακή κατανάλωση για το ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης (80%) 
είναι 574.750,90KWh/έτος για τους 26oC. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ2 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ2. Ενεργειακή κατανάλωση 
αντλιών υψηλής πίεσης στο 
ελάχιστο επιτρεπόµενο ποσοστό 
ανάκτησης 

100 120 
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Κριτήριο Κ3: Ποσοστό άλµης επί του επεξεργασµένου νερού 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου σχήµατος, το ποσοστό ανάκτησης της µονάδας 
αφαλάτωσης είναι 85,09% παράγοντας 170m3/hr αφαλατωµένου νερού από κάθε 200 m3/hr ακατέργαστου που 
εισέρχονται στην µονάδα. Επιπλέον, µετά την επανάµιξη στο χώρο των εγκαταστάσεων µε 15m3/hr 
ακατέργαστου, το τελικό επεξεργασµένο νερό κι από τις δύο γραµµές αφαλάτωσης είναι 370 m3/hr παραγόµενο 
από 430 m3/hr ακατέργαστου ενώ παράλληλα η άλµη που παράγεται συνολικά είναι 30 m3/hr (από κάθε µία 
γραµµή αντίστροφης όσµωσης)*2=60 m3/hr. Εποµένως τελικά το ποσοστό άλµης επί του επεξεργασµένου νερού 
για τον εν λόγω διαγωνιζόµενο παίρνει την τιµή 60/370 = 16,22% 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου, το ποσοστό ανάκτησης της µονάδας 
αφαλάτωσης είναι 80,66% παράγοντας 171m3/hr αφαλατωµένου νερού από κάθε 212 m3/hr ακατέργαστου που 
εισέρχονται στην µονάδα. Επιπλέον, µετά την επανάµιξη στο χώρο των εγκαταστάσεων µε 17m3/hr 
ακατέργαστου, το τελικό επεξεργασµένο νερό κι από τις δύο γραµµές αφαλάτωσης είναι 376 m3/hr παραγόµενο 
από 458 m3/hr ακατέργαστου ενώ παράλληλα η άλµη που παράγεται συνολικά είναι 41 m3/hr (από κάθε µία 
γραµµή αντίστροφης όσµωσης)*2=82 m3/hr. Εποµένως τελικά το ποσοστό άλµης επί του επεξεργασµένου νερού 
για τον εν λόγω διαγωνιζόµενο παίρνει την τιµή 82/376 = 21,81% 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ3 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ3. Ποσοστό άλµης επί του 
επεξεργασµένου νερού 

120 100 

 
 
 
Κριτήριο Κ4: Πληρότητα προσφερόµενου εξοπλισµού  
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο βασικός προσφερόµενος εξοπλισµός του διαγωνιζόµενου σχήµατος: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

              

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ.Μ

. 
ΠΟΣ
ΟΤ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡ/ΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΗΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥ

ΣΗΣ 

1. Α/Σ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ & Α/Σ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 

1 
ΑΝΤΛΙΑ TΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 3 

2 εν 
λειτουργία+ 1 
εφεδρική , NB 
125-400/368, 
215 M3/HR @ 
40,6 M, 45kw 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

2 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ 
TΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 3 
Unidrive M200-
074-01000, 
45KW 

EMERSON ΑΓΓΛΙΑ 

3 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ  

τεµ 2 

1 εν 
λειτουργία+ 1 
εφεδρική, NB 
150-250/274, 
181 M3/HR @ 
22,16 M, 15kw 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

4 
SOFT-STARTER ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ 

τεµ 2 
3RW4027-
1BB04 15KW  

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ΦΙΛΤΡΩΝ 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
Α/Σ (MCC-3) 

τεµ 1   
ΒΗΜΕΠΠ 

ΑΒΕΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 

              

  ΟΡΓΑΝΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ           

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆/Ξ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 

τεµ 1 

Τύπου 
υπερήχων 4-
20mA, 230V 
,τύπος 
επεξεργαστή 
σήµατος: 
PROSONIC S 
FMU 90, τύπος 
αισθητηρίου 
υπερήχων: 
PROSONIC S 
FDU 91 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

7 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ∆/Ξ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 

τεµ 1 
Liquifloat T 

FTS20 (E+H) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

8 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Α/Σ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

τεµ 1 
PMP 131 

(E+H) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ           

  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ - 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    SS316 ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 

  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ - 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    
PVC, PE 
16ATM 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆Α 

  ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ     

0-10ΒΑR, 0-
16BAR, 0-

25BAR, Φ63, 
inox, 

γλυκερίνης 

WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2. ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

9 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ AMMOY  τεµ 5 

ΤΥΠΟΣ DMF-
2500, Max. 
πίεση 
λειτουργίας 10 
bar,  ∆ιάµετρος 
2500mm, 3 
ανθρωποθυρίδ
ες DN500, 
αγωγοί PVC 
DN150, PN16, 
Πληρωτικά 
υλικά : ως 
περιγραφονται 
παρακάτω 

PROTECNO  ΙΤΑΛΙΑ 

10 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 30 

6 ΤΕΜ/ 
ΦΙΛΤΡΟ 
AMMOY , 
DN150 

  ΙΤΑΛΙΑ 

11 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND , 
FILCOM 0.4-
0.8mm  

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
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12 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND , 
FILCOM 1.0-
2.0 mm 

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

13 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND, 
FILCOM 3.15-
5.6 mm  

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

14 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ  EVERZIT ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

15 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τεµ 1 

TOROS, τύπος 
100/3, 
αεροφυλάκιο 
100lt, παροχή 
400 lt/min, 
10bar,  3HP, 
βάρος 66kg, 
τροχήλατος 

TOROS   

              

  ΟΡΓΑΝΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ           

16 
TΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 
- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΝΝΩΝ 

τεµ 1 0,5kW UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 

17 
ΜΕΤΡΗΤEΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 2 

1 TEM 
ANANTH+ 1 
TEM 
KATANTH  
PMP131 (0-
10bar) 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

18 
ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΣΗΣ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

τεµ 1 
DANFOSS 
KP1 

DANFOSS ∆ΑΝΙΑ 

3. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ  

19 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 

τεµ 3 

1/ γραµµή R.O. 
+ 1 στην 
αποθήκη, NB 
80-250/270, 
200 M3/HR @ 
11,20 BAR, 
90kw 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

20 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

τεµ 2 

1/γραµµή R.O. 
Unidrive M200-
094-02000, 
90KW 

EMERSON ΑΓΓΛΙΑ 

21 
ANTΛΙΑ BOOSTER  
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 

τεµ 2 

1/ γραµµή R.O. 
, CRN 90-2, 90 
M3/HR @ 
41,85 M, 15kw 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

22 
SOFT STARTER ΑΝΤΛΙΑΣ  
BOOSTER 

τεµ 2 
1/ γραµµή R.O, 
3RW4027-
1BB04 15KW  

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

23 ΑΝΤΛΙΑ CIP  τεµ 2 

1/ γραµµή R.O. 
, CRN 150-2-1, 
144 M3/HR @ 
38,3 M, 22kw 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

24 
SOFT STARTER ΑΝΤΛΙΑΣ  
CIP 

τεµ 2 
1/ γραµµή R.O, 
3RW4036-
1BB14 22KW  

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

25 UV ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. τεµ 2 
1/ γραµµή R.O. 
, SITA AM 50 

SITA ΙΤΑΛΙΑ 

26 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ  

τεµ 4 
2(1+1)/ γραµµή 
R.O., DDE 6-

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 
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10 P-PVC, 
19W 

27 
∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ 

τεµ 1 1500lt ROTOSAL ΕΛΛΑ∆Α 

28 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ 

τεµ 1 
GRUNDFOS 
M12 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

29 ΦΙΛΤΡΟ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ τεµ 2 

1/ γραµµή R.O. 
, Τύπος WP- 
F6040DN,  
σύνδεση µε 
φλάντζα 
είσοδου & 
εξόδου DN200, 
6,4bar , Υλικό 
κατασκευής 
φίλτρου INOX 
AISI 316,   
εξαεριστικό 1'' , 
εκκένωση 1'', 
περιέχει 60 
φύσιγγες 40'' 
PROXIS-T, 
Filterflo 5µm   

PURO ΙΤΑΛΙΑ 

30 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ CIP (∆ΟΧΕΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.) 

τεµ 2 
1 δεξαµενή 
7m3/ γραµµή 
R.O. 

DAL ΣΕΡΒΙΑ 

31 
ΜΕΜΒΡΑΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 1ου 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

τεµ 36 
18/γραµµή RO, 
8'', 300psi. 6 el 

BEL ΙΣΠΑΝΙΑ 

32 
ΜΕΜΒΡΑΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 2ου 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

τεµ 20 
10/γραµµή RO, 
8'', 300psi. 6 el 

BEL ΙΣΠΑΝΙΑ 

33 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ τεµ 336 

168/γραµµή 
Tύπος XLE-
440, Μέγιστη 
Πίεση  
λειτουργίας 
41bar, Υλικό 
κατασκευής 
πολυαµίδιο 

DOW 
(FILMTEC) 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

34 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ RO τεµ 2 BWRO-168-28 PROTECNO ΙΤΑΛΙΑ 

35 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ∆ΕΞ. ΚΧ τεµ 2 
Redic 16kw, 

3ph 
Redic ΙΤΑΛΙΑ 

  ΟΡΓΑΝΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ           

36 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.1 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

37 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΛΜΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

38 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
EΠΑΝΑΜΙΞΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.1 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

39 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1  

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-10) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 



 1413 

40 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 1oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 1 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

41 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΤΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
1oυ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O. 1 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

42 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 1 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

43 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 1 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

44 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟ∆Ο ∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 1 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-10) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

45 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ANANTH 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 1 E+H TR1O 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

46 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.1 

τεµ 1 
E+H 

CLS21D/CMA4
42 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

47 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΌ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.1 

τεµ 1 E+H CLS21D 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

48 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ REDOX 
ANANTH ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 1 
E+H 

CPS12D/CMA
442 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

49 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ Ph  ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.1 

τεµ 1 
E+H 

CM442/CPS11
D 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

50 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.1 

τεµ 1 
Ε+Η 

CM442/CCS 
142D 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

51 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O. 2 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

52 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΛΜΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

53 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
EΠΑΝΑΜΙΞΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.2 

τεµ 1 GF 2536 
GEORG 

FISCHER 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

54 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-10) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

55 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 1oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

56 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΤΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
1oυ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O. 2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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57 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

58 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-25) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

59 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟ∆Ο ∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 
E+H PMP131 

(0-10) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

60 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ANANTH 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 1 E+H TR1O 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

61 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O.2 

τεµ 1 
E+H 

CLS21D/CMA4
42 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

62 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.2 

τεµ 1 E+H CLS21D 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

63 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ REDOX 
ANANTH ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 1 
E+H 

CPS12D/CMA
442 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

64 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ Ph  ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.2 

τεµ 1 
E+H 

CM442/CPS11
D 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

65 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗ R.O.2 

τεµ 1 
Ε+Η 

CM442/CCS 
142D 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

66 

ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
∆ΟΧΕΙΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 2 CMA LS-A1-2 CMA ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

67 

ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
∆ΟΧΕΙΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 2 CMA LS-A1-2 CMA ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

68 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΝaOH 
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 Νο1 

τεµ 4 
DDC15-4-PVC-
EPDM (1+1/ 
γραµµή R.O.) 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

69 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΝaOCl 
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 Νο1 

τεµ 4 

DDA 12-10 
PVC- PTFE 
(1+1/ γραµµή 
R.O.) 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

70 
∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΝaOH 

τεµ 1 
10m3, διπλού 
τοιχώµατος, 
CVC99 

ASTRO ΙΤΑΛΙΑ 

71 
∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΝaOCl 

τεµ 1 1500lt ROTOSAL ΕΛΛΑ∆Α 

72 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
∆ΟΧΕΙΟΥ NaOH 

τεµ 1 
GRUNDFOS 
M12 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

73 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
∆ΟΧΕΙΟΥ NaOCl 

τεµ 1 
GRUNDFOS 
M12 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

5.∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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74 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ (ΤΡΟΦ. ∆/Ξ 
ΦΑΡΑΩ) 

τεµ 3 

2 εν λειτουργία 
+ 1 εφεδρική , 
NB80-315/310, 
168m3/h 
@141,5m 

GRUNDFOSS ∆ΑΝΙΑ 

75 
INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

τεµ 3 
Unidrive M701-
104-02700E10, 
132kw 

EMERSON ΑΓΓΛΙΑ 

76 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

τεµ 1 
Aquasave 

1Ε∆420ΕMS, 
426,87Μ3 

AQUASTAR ΕΛΛΑ∆Α 

  ΟΡΓΑΝΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ           

77 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο1  

τεµ 2 
OPTIFLUX 

2300, IFC 300 
KROHNE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

78 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆/Ξ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

τεµ 1 

Τύπου 
υπερήχων 4-
20mA, 230V 
,τύπος 
επεξεργαστή 
σήµατος: 
PROSONIC S 
FMU 90, τύπος 
αισθητηρίου 
υπερήχων: 
PROSONIC S 
FDU 91 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

79 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ∆/Ξ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

τεµ 4 
Liquifloat T 

FTS20 (E+H) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

80 Αντιπληγµατικη διάταξη τεµ 1 

∆οχείο 
διαµέτρου 

1,3m, όγκου 
3m3, 16 bar, 

αεροσυµπιεστ
ης 4hp 

ECOTECH ΕΛΛΑ∆Α 

6.ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

81 ΠΕ∆ΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ τεµ 1 

Ο πίνακας 
συγκροτείται 
από τα κάτωθι 
πεδία 
(κυψέλες): 
• ένα (1) πεδίο 
άφιξης 
• ένα (1) πεδίο 
αναχώρησης, 
Ο πίνακας 
περιέχει υλικά 
του οίκου ΑΒΒ. 

Σ.ΑΙΒΑΖΙ∆ΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 

82 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ τεµ 1 

Μετασχηµατιστ
ής ξηρού 
τύπου, ισχύος 
1000kVA, 
τάσης 
λειτουργίας 15-
20/0,4kV, 
τριφασικό, 
Dyn11, 50Hz,  

ELETTROME
CCANICA 

PIOSSASCO  
ΙΤΑΛΙΑ 
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83 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Μ/Σ 

τεµ 1 

HDT/4-355 , 
3.120 m3/h 
,0,18 Kw ,1340 
rpm ,Εexd-IIB-
T5 

S&P / ΚΑΦΦΕ 
Α.Ε. 

ΙΣΠΑΝΙΑ/Ε
ΛΛΑ∆Α 

84 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Μ.Τ. 

τεµ 1 

HDT/4-355 , 
3.120 m3/h 
,0,18 Kw ,1340 
rpm ,Εexd-IIB-
T5 

S&P / ΚΑΦΦΕ 
Α.Ε. 

ΙΣΠΑΝΙΑ/Ε
ΛΛΑ∆Α 

7. PLC  

85 PLC- 0 τεµ 1 

ΟΘΟΝΗ-CPU : 
V1210 

ΚΑΡΤΑ Snap-
in I/O Module 

:V200-18-
E3XB  

Ι/Ο Expansion 
Module 

Adapters:EX-
A2X 

Ι/Ο Expansion 
Module :IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-RO 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-RO 

16  
ΚΑΡΤΑ 

∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
ETHERNET:V2

00 19 ET1. 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
:EXL-CAB295 

UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 

86 PLC- 1 τεµ 1 

ΟΘΟΝΗ- 
CPU:V570-57-

T20B-J 
ΚΑΡΤΑ Snap-

in I/O 
Module:V200-

18-E3XB  
Ι/Ο Expansion 

Module 
Adapters:EX-

A2X 
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module:IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 

Module:IO-DI8-
R04 

Ι/Ο Expansion 
Module:IO-AI8 
Ι/Ο Expansion 

UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 
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Module:IO-AI4-
AO2 

Ι/Ο Expansion 
Module:IO-

A06X 
ΚΑΡΤΑ 

∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
ETHERNET:V2

00 19 ET1. 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:EX
L-CAB295 

87 PLC- 2 τεµ 1 

ΟΘΟΝΗ-
CPU:V570-57-

T20B-J 
ΚΑΡΤΑ Snap-

in I/O 
Module:V200-

18-E3XB  
Ι/Ο Expansion 

Module 
Adapters:EX-

A2X 
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module:IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 

Module:IO-DI8-
R04 

Ι/Ο Expansion 
Module:IO-AI8 
Ι/Ο Expansion 
Module:IO-AI4-

AO2 
Ι/Ο Expansion 

Module:IO-
A06X 

ΚΑΡΤΑ 
∆ΙΕΠΑΦΗΣ 

ETHERNET:V2
00 19 ET1. 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:EX
L-CAB295 

UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 
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88 PLC- 3 τεµ 1 

ΟΘΟΝΗ-CPU 
:V570-57-

T20B-J 
ΚΑΡΤΑ Snap-

in I/O 
Module:V200-

18-E3XB  
Ι/Ο Expansion 

Module 
Adapters:EX-

A2X 
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module:IO-AI4-

AO2 
ΚΑΡΤΑ 

∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
ETHERNET:V2

00 19 ET1. 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:EX
L-CAB295 

UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 

89 PLC- 4 τεµ 1 

ΟΘΟΝΗ-CPU 
:V570-57-

T20B-J 
ΚΑΡΤΑ Snap-

in I/O 
Module:V200-

18-E3XB  
Ι/Ο Expansion 

Module 
Adapters:EX-

A2X 
Ι/Ο Expansion 
Module :IO-DI 

16  
Ι/Ο Expansion 
Module:IO-AI4-

AO2 
ΚΑΡΤΑ 

∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
ETHERNET:V2

00 19 ET1. 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:EX
L-CAB295 

UNITRONICS ΙΣΡΑΗΛ 

90 PC τεµ 1 
QUEST ME i5-
6400/4GB/1TB/

HD530 
QUEST ΕΛΛΑ∆Α 

91 ΟΘΟΝΗ τεµ 1 

Οθόνη 
Υπολογιστή 

24" LG 
24MP58VQ-P 
LED Full HD 

LG KINA 

7. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΕ ∆/Ξ ΦΑΡΑΩ & ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ) 

92 ΜΕΤΡΗΤΗΣ pH ΣΤΗ τεµ 1 E+H (Orbisint ΕNDRESS+Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ CPS11D) AUSER 

93 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  

τεµ 1 
E+H (Indumax 

CLS 50D) 
ΕNDRESS+Η

AUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

94 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΛΙΚΩΝ 
∆ΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

τεµ 1 
E+H  

(Turbimax  
CUS51D) 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

95 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ  

τεµ 1 
E+H  

(Chloromax 
CCS142D) 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

96 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ  τεµ 1 

E+H  (Prosonic 
T FMU30) 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

97 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

τεµ 2 

E+H (Promag 
400W) 

(1ΧDN100+1X
DN200) 

ΕNDRESS+Η
AUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

98 

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής 
(Controller) ∆/Ξ ΦΑΡΑΩ 

τεµ 1 
PRO Wireless 

Controller 
Aquas Inc.  TAIBAN 

99 
Ηλεκτρονικός Ελεγκτής 
(Controller) (ΓΕΩΤΡΗΣΗ) 

τεµ 1 
PRO Wireless 

Controller 
Aquas Inc.  TAIBAN 

100 
Ηλεκτρονικός Ελεγκτής 
(Controller) (ΣΕ MCC-4) 

τεµ 1 
PRO Wireless 

Controller 
Aquas Inc.  TAIBAN 

8.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  

  Γ.Π.Χ.Τ. 
τεµ 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

2000A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MCC-1 
τεµ 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

315A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MMC-2 
τεµ 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

315A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MCC-3 
τεµ 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

250A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MCC-4 
τεµ 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

500A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΓΑΛΛΙΑ 

  

Η/Ζ τεµ 1 

Συνεχούς 
ισχύος 60kVA, 
εφεδρικής 
ισχύος 66kVA,  
µε πίνακα 
αυτόµατο µε 
µεταγωγή, 
αποτελούµενο 
από:  κινητήρα 
diesel, 
RICARDO, 
τύπου 
R4105ZD1 ,µε 
µηχανική 
ρύθµιση 
στροφών, 
1500rpm, 
υδρόψυκτο, 
γεννήτρια 
τριφασική, 
σύγχρονη, 

Σ.ΑΙΒΑΖΙ∆ΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 
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µάρκας τύπου 
STAMFORD  
αυτοδιεγειρόµε
νη, 

  

ΚΑΛΩ∆ΙΑ     

ΚΑΛΩ∆ΙΑ Μ.Τ, 
ΠΑΡΟΧΙΚΑ 
Χ.Τ., 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ , 
ΟΡΓΑΝΩΝ , 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ 

CABLEL ΕΛΛΑ∆Α 

  

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ     

Σχάρες 
Καλωδίων 
Βαρέος 
Τύπου,DG: για 
χρήση σε 
εξωτερικό 
χώρο 
ή εσωτερικό µε 
υγρή 
ατµόσφαιρα ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ     

ΑΓΩΓΟΙ 
ΓΕΙΩΣΗΣ, 
ΤΑΙΝΙΑ 
ΓΕΙΩΣΗΣ, 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, 
ΚΤΛ ΠΙΤΤΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 

  

UPS τεµ 5 

APC Back-
UPS  
700/800VAAP
C ( 700VA) 

APC by 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

ΓΑΛΛΙΑ 

 
 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο βασικός προσφερόµενος εξοπλισµός της διαγωνιζόµενης εταιρείας: 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΑ
∆Α 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΗΣ 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΗΣ 

1. Α/Σ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ & Α/Σ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 

1 

ΑΝΤΛΙΕΣ 
TΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 3 

2 σε λειτουργία/1 
εφεδρική , NSCF 100-
200/450X/W25VNN4, 
229m3/h στα 41,3m, 
45kw 

LOWARA ΙΤΑΛΙΑ 

2 
ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ  

τεµ 2 

1 σε λειτουργία/1 
εφεδρική , NSCF 100-
160/300/W25VNN4, 
178m3/h στα 26m, 30kw 

LOWARA ΙΤΑΛΙΑ 

3 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ 
TΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 3 DELTA CP2000, 45KW DELTA TAIWAN 
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4 
INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 2 DELTA CP2000, 30KW DELTA TAIWAN 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α/Σ 
(MCC-3) 

τεµ 1   
ΑΦΟΙ 

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟ
ΥΛΟΙ 

ΕΛΛΑ∆Α 

              

  
ΟΡΓΑΝΑ-
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

          

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
∆/Ξ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 

τεµ 1 

ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. 
CONTROLLER 
PROSONIC S FMU 90, 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
PROSONIC S FDU 91 

ΕNDRESS+
ΗAUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

7 
ΦΛΟΤΕΡ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 

τεµ 1 ΜΙΝΙΜΑΤΙC /C ΜΑΤΙC  ΙΤΑΛΙΑ 

8 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

τεµ 1 WIKA S11 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

              

  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ           

9 
ΜΕΤΑΛΛΙΚA ∆ΙΚΤΥΑ - 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    SS316 ΓΕΒ ΕΛΛΑ∆Α 

10 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    PVC, PE 16ATM ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆Α 

11 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ     ΙΝΟΧ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

              

              

2. ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

12 
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΦΙΛΤΡΑ  

τεµ 6 

FSA-2400, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
2400mm, ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΙΕΣΗ 10 bar, ΒΑΝΕΣ 
DN 150 ME 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ 

CHEMITEC ΕΛΛΑ∆Α 

13 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 36 
6 ΒΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΙΛΤΡΟ, 
DN 150 

SIRCA AP 
3,5 

ΙΤΑΛΙΑ 

14 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND , FILCOM 
0.4-0.8mm  

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

15 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND , FILCOM 
1-2 mm 

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

16 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
SILICA SAND, FILCOM 
3,15-5,6 mm  

FILCOM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

17 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  

kgs   
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ , 0,6-1,2 
mm 

EVERZIT ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

18 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τεµ 1 
TOROS, 150/3/T, 3HP-
380V-50HZ, 150LT, MAX 
10 BAR 

TOROS   

              

  
ΟΡΓΑΝΑ-
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

          

19 

TΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΒΑΝΝΩΝ 

τεµ 1 500W SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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20 
ΜΕΤΡΗΤEΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

τεµ 2 

1 TEM ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 
ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ/1 ΤΕΜ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΤΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ  WIKA S11, 0-
10bar 

WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

              

3. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 

21 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RO 

τεµ 3 

1/ R.O. + 1  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ, 
NB 80-250/270, 212 
M3/HR ΣΤΑ 104m, 90kw 

GRUNDFOS
S 

∆ΑΝΙΑ 

22 
ANTΛΙΑ BOOSTER  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  R.O. 

τεµ 2 
1/R.O, CRN 90-2, 98 
m3/h στα 37,64m, 15kw 

GRUNDFOS
S 

∆ΑΝΙΑ 

23 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

τεµ 2 DELTA CP2000, 90KW DELTA TAIWAN 

22 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ  
BOOSTER 

τεµ 2 DELTA CP2000, 15 KW DELTA TAIWAN 

23 ΑΝΤΛΙΑ CIP  τεµ 2 
1/ R.O, CRN 150-1, 140 
m3/h στα 19,57m, 15kw 

GRUNDFOS
S 

∆ΑΝΙΑ 

24 
INVERTER ΑΝΤΛΙΑΣ  
CIP 

τεµ 2 DELTA CP2000, 15 KW DELTA TAIWAN 

23 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ  
ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ  

τεµ 4 
(1+1)/ ΓΡΑΜΜΗ R.O., 
DDE 6-10-PVC, 19W 

GRUNDFOS
S 

∆ΑΝΙΑ 

24 
∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ 

τεµ 1 PE, 1500LT ROTOSAL ΕΛΛΑ∆Α 

25 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ  
∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ 

τεµ 1 GRUNDFOS M12 
GRUNDFOS

S 
∆ΑΝΙΑ 

24 ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ τεµ 6 

3/ R.O. PURO WP- 
2240, DN150, 10BAR, 
INOX AISI 316,                                                            
ΦΥΣΙΓΓΕΣ EUROTROL 
66TEΜ, 40'', 5µm  

PURO ΙΤΑΛΙΑ 

25 
∆ΟΧΕΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (CIP) 

τεµ 2 1/RO,  8,3m3, PE ASIO ΤΣΕΧΙΑ 

26 
ΜΕΜΒΡΑΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

τεµ 40 20/RO, 8'', 300psi. 6 el BEL ΙΣΠΑΝΙΑ 

25 
ΜΕΜΒΡΑΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
2ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

τεµ 20 10/RO, 8'', 300psi. 6 el BEL ΙΣΠΑΝΙΑ 

26 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ τεµ 360 180/RO, XLE-440,  
DOW 

(FILMTEC) 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

              

  
ΟΡΓΑΝΑ-
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

          

27 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ  RO.1 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

28 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ 
ΑΛΜΗΣ  RO.1 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

29 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
EΠΑΝΑΜΙΞΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

30 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RO.1  

τεµ 1 WIKA S11 (0-10BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 



 1423 

31 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 1oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O. 1 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

32 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ANANTH ΑΝΤΛΙΑΣ 
BOOSTER 1oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 1 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

33 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 1 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

34 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 1 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

35 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 1 

τεµ 1 WIKA S11  (0-10BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

36 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ANANTH  RO.1 

τεµ 1 WIKA T19/PT100 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

37 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.1 

τεµ 1 EC 450 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

38 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
RO.1 

τεµ 1 EC 450 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

39 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ REDOX 
ANANTH  RO.1 

τεµ 1 ORP-860 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

40 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ Ph  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜΗ RO.1 

τεµ 1 ph 850 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

41 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
RO.1 

τεµ 1 AG SELECT B1 
ETATRON 

DS 
ΙΤΑΛΙΑ 

42 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ  RO.2 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

43 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ 
ΑΛΜΗΣ  RO.2 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

44 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
EΠΑΝΑΜΙΞΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 1 
Ηλεκτροµαγνητικο 
ETATRON DS 

ETATRON 
DS 

ΙΤΑΛΙΑ 

45 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RO.2 

τεµ 1 WIKA S11 (0-10BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

46 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 1oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 
R.O. 2 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

47 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ANANTH ΑΝΤΛΙΑΣ 
BOOSTER 1oυ 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 2 

48 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 2 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

49 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2oυ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ RO. 2 

τεµ 1 WIKA S11  (0-25BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

50 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O. 2 

τεµ 1 WIKA S11  (0-10BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

51 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ANANTH  RO.2 

τεµ 1 WIKA T19/PT100 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

52 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ R.O.2 

τεµ 1 EC 450 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

53 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
RO.2 

τεµ 1 EC 450 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

54 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ REDOX 
ANANTH  RO.2 

τεµ 1 E+H CM442/CPS12D 
ΕNDRESS+

ΗAUSER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

55 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ Ph  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜΗ RO.2 

τεµ 1 ph 850 TEMAK AE ΕΛΛΑ∆Α 

56 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
RO.2 

τεµ 1 AG SELECT B1 
ETATRON 

DS 
ΙΤΑΛΙΑ 

57 

ΦΛΟΤΕΡ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  
ΓΡΑΜΜΗΣ RO.1 

τεµ 2 ΜΙΝΙΜΑΤΙC /C ΜΑΤΙC  ΙΤΑΛΙΑ 

58 

ΦΛΟΤΕΡ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  
ΓΡΑΜΜΗΣ RO.2 

τεµ 2 ΜΙΝΙΜΑΤΙC /C ΜΑΤΙC  ΙΤΑΛΙΑ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

59 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΣΟ∆ΑΣ 

τεµ 4 DDE 6-10 
GRUNDFOS

S 
∆ΑΝΙΑ 

60 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ 
ΝΑΤΡΙΟΥ 

τεµ 4 DDE 6-10 
GRUNDFOS

S 
∆ΑΝΙΑ 

61 
∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝaOH 

τεµ 1 
8m3, ∆ΙΠΛΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, PE 

ASTRO ΙΤΑΛΙΑ 

62 
∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΝaOCl 

τεµ 1 PE, 1500LT ROTOSAL ΕΛΛΑ∆Α 

63 
ΦΛΟΤΕΡ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
NaOH 

τεµ 1 GRUNDFOS M12 
GRUNDFOS

S 
∆ΑΝΙΑ 

64 
ΦΛΟΤΕΡ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
NaOCl 

τεµ 1 GRUNDFOS M12 
GRUNDFOS

S 
∆ΑΝΙΑ 
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5.∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

65 

ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ  

τεµ 3 

2 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ + 1 
ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ, 
MPV100B/02A/BD1100, 
170m3/h στα 141,5m 

LOWARA ΙΤΑΛΙΑ 

66 
INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

τεµ 3 DELTA CP2000, 110KW DELTA TAIWAN 

67 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

τεµ 1 AQUASTAR 540m3 AQUASTAR ΕΛΛΑ∆Α 

68 
ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ 

τεµ 1 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  
11,5m3/h @ 20bar, 
∆οχείο 3000lt, 
D=1300mm 

ECOTECH ΕΛΛΑ∆Α 

  
ΟΡΓΑΝΑ-
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

          

69 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΩ 

τεµ 2 
OPTIFLUX 2300, IFC 
300, dn 250, ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
+-0,15% 

KROHNE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

70 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
∆ΕΞ. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

τεµ 1 

ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. 
CONTROLLER 
PROSONIC S FMU 90, 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
PROSONIC S FDU 91 

ΕNDRESS+
ΗAUSER 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

71 
ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ∆/Ξ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

τεµ 4 ΜΙΝΙΜΑΤΙC /C ΜΑΤΙC  ΙΤΑΛΙΑ 

6.ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

72 ΠΕ∆ΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ τεµ 1 

Πεδία της σειράς SM6. 
Ο πίνακας θα 
αποτελείται από 2 πεδία 
τύπου : GAM2 + DM1-S 

PSS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 

73 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ τεµ 1 
Μ/Σ ξηρού τύπου Eco-
design 1000KVA, 15-
20/0,4KV  

TESAR 
Ιταλίας  

ΙΤΑΛΙΑ 

74 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Μ/Σ 

τεµ 1 
HDT/4-315 ,1330 rpm , 
2.240 m3/h ,0,12 Kw 

S&P / 
ΚΑΦΦΕ Α.Ε. 

ΙΣΠΑΝΙΑ/ΕΛ
ΛΑ∆Α 

75 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Μ.Τ. 

τεµ 1 
HDT/4-315 ,1330 rpm , 
2.240 m3/h ,0,12 Kw 

S&P / 
ΚΑΦΦΕ Α.Ε. 

ΙΣΠΑΝΙΑ/ΕΛ
ΛΑ∆Α 

7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  Η/Ζ τεµ 1 

AKG- 45 , Εφεδρική 
ισχύς (STAND-BY 
POWER) για 500 ώρες 
το χρόνο 45 KVA – 36 
KW 
Συνεχής ονοµαστική 
ισχύς υπό 
διακυµαινόµενα φορτία 
(PRIME POWER) 41 
KVA – 32,8 KW 

  ΓΕΜΚΟ 
Α.Β.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 

  Γ.Π.Χ.Τ. τεµ 1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
2000A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MCC-1 τεµ 1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
250A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MMC-2 τεµ 1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
500A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 
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  MCC-3 τεµ 1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
250A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  MCC-4 τεµ 1 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
250A 

ΒΗΜΕΠΠ 
ΑΒΕΕ 

ΓΑΛΛΙΑ 

  ΚΑΛΩ∆ΙΑ     

ΚΑΛΩ∆ΙΑ Μ.Τ, 
ΠΑΡΟΧΙΚΑ Χ.Τ., 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ , 
ΟΡΓΑΝΩΝ , 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

CABLEL ΕΛΛΑ∆Α 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ τεµ 45 2x58 WATT PHILIPS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

  ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ     Σχάρες Καλωδίων   
ΕΛΒΑΝ 
ΑΒΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 

  ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ     
ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ, 
ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ, 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΚΤΛ 

ΕΛΕΜΚΟ ΕΛΛΑ∆Α 

8. PCL- CONTROLLER -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆/Ξ ΦΑΡΑΩ/ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, CPU 
314 CPU WITH MPI 
INTERFACE, 
INTEGRATED 24V DC 
POWER SUPPLY, 128 
KBYTE WORKING 
MEMORY, MICRO 
MEMORY CARD 
NECESSARY 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED 
32DI, 24 V DC, 1 X 40 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 DO 
(RELAY), 1 X 20 PIN, 
24V DC, 2A OR 230V 
AC, 2A 

τεµ 2 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED 16DO, 
RELAY CONTACTS, 1 X 
20 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG INPUT SM 
331, OPTICALLY 
ISOLATED, 2 AI, 9/12/14 
BITS RESOLUTION, 
U/I/THERMOCOUPLE/R
ESISTANCE, ALERT, 
DIAGNOSTICS, 1 X 20 
PIN, REMOVE/INSERT 
W. BACKPLANE BUS 

  PLC-0 

τεµ 1 SIMATIC S7-300, 
ANALOG OUTPUT SM 
332, FLOATING, 2 AO, 
U/I; 11/12 BITS RESOL., 
20 PIN., 
REMOVE/INSERT WITH 

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ACTIVE BACKPLANE 
BUS 

τεµ 1 
SIMATIC S7-300, RAIL 
L=480MM 

τεµ 5 

SIMATIC S7-300, 
FRONT CONNECTOR 
FOR SIGNAL 
MODULES WITH 
SCREW CONTACTS, 
20-PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-
300,FRONT 
CONNECTOR WITH 
SCREW CONTACTS, 
40-PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7, MICRO 
MEMORY CARD FOR 
S7-300/C7/ET 200, 3.3 V 
NFLASH, 64 KB 

τεµ 1 

SIMATIC NET, CP 343-1 
LEAN 
COMMUNICATION 
PROCESSOR FOR 
CONNECTING SIMATIC 
S7-300 TO IND. 
ETHERNET VIA TCP/IP 
AND UDP, MULTICAST, 
SEND/RECEIVE W/  
AND W/O RFC1006, 
FETCH/ WRITE, S7-
COMMUNICATION(SER
VER) PROFINET IO-
DEVICE INTEGRATED 
2-PORT SWITCH 
ERTEC 200, BG 
EXCHANGE W/O PG, 
SNMP DIAGNOSTICS, 
INITIALIZATION VIA 
LAN, 2 X RJ45 
CONNECTION FOR 
LAN WITH 10/100 
MBIT/S 

τεµ 1 

SITOP PSU100S 24 
V/10 A STABILIZED 
POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC 
OUTPUT: 24 V/10 A DC 

              

  PLC-1 τεµ 1 

SIMATIC S7-300, CPU 
314 CPU WITH MPI 
INTERFACE, 
INTEGRATED 24V DC 
POWER SUPPLY, 128 
KBYTE WORKING 
MEMORY, MICRO 
MEMORY CARD 
NECESSARY 

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED 
32DI, 24 V DC, 1 X 40 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 DO 
(RELAY), 1 X 20 PIN, 
24V DC, 2A OR 230V 
AC, 2A 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG INPUT SM 
331, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 AI, 13 BIT 
RESOLUTION, 
U/I/RESISTANCE/PT100
, NI100, NI1000, LG-
NI1000, PTC / KTY, 66 
MS MODULE UPDATE, 
1 X 40 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG OUTPUT SM 
332, OPTICALLY 
ISOLATED, 4 AO, U/I; 
DIAGNOSTICS; 
RESOLUTION 11/12 
BITS, 20 PIN, 
REMOVE/INSERT W. 
ACTIVE, BACKPLANE 
BUS 

τεµ 1 
SIMATIC S7-300, RAIL 
L=480MM 

τεµ 2 

SIMATIC S7-300, 
FRONT CONNECTOR 
FOR SIGNAL 
MODULES WITH 
SCREW CONTACTS, 
20-PIN 

τεµ 2 

SIMATIC S7-
300,FRONT 
CONNECTOR WITH 
SCREW CONTACTS, 
40-PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7, MICRO 
MEMORY CARD FOR 
S7-300/C7/ET 200, 3.3 V 
NFLASH, 64 KB 

τεµ 1 SIMATIC NET, CP 343-1 
LEAN 
COMMUNICATION 
PROCESSOR FOR 
CONNECTING SIMATIC 
S7-300 TO IND. 
ETHERNET VIA TCP/IP 
AND UDP, MULTICAST, 
SEND/RECEIVE W/  
AND W/O RFC1006, 
FETCH/ WRITE, S7-
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COMMUNICATION(SER
VER) PROFINET IO-
DEVICE INTEGRATED 
2-PORT SWITCH 
ERTEC 200, BG 
EXCHANGE W/O PG, 
SNMP DIAGNOSTICS, 
INITIALIZATION VIA 
LAN, 2 X RJ45 
CONNECTION FOR 
LAN WITH 10/100 
MBIT/S 

τεµ 1 

SITOP PSU100S 24 
V/10 A STABILIZED 
POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC 
OUTPUT: 24 V/10 A DC 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, CPU 
314 CPU WITH MPI 
INTERFACE, 
INTEGRATED 24V DC 
POWER SUPPLY, 128 
KBYTE WORKING 
MEMORY, MICRO 
MEMORY CARD 
NECESSARY 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED 
32DI, 24 V DC, 1 X 40 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 DO 
(RELAY), 1 X 20 PIN, 
24V DC, 2A OR 230V 
AC, 2A 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG INPUT SM 
331, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 AI, 13 BIT 
RESOLUTION, 
U/I/RESISTANCE/PT100
, NI100, NI1000, LG-
NI1000, PTC / KTY, 66 
MS MODULE UPDATE, 
1 X 40 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG OUTPUT SM 
332, OPTICALLY 
ISOLATED, 4 AO, U/I; 
DIAGNOSTICS; 
RESOLUTION 11/12 
BITS, 20 PIN, 
REMOVE/INSERT W. 
ACTIVE, BACKPLANE 
BUS 

  PLC-2 

τεµ 1 
SIMATIC S7-300, RAIL 
L=480MM 

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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τεµ 2 

SIMATIC S7-300, 
FRONT CONNECTOR 
FOR SIGNAL 
MODULES WITH 
SCREW CONTACTS, 
20-PIN 

τεµ 2 

SIMATIC S7-
300,FRONT 
CONNECTOR WITH 
SCREW CONTACTS, 
40-PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7, MICRO 
MEMORY CARD FOR 
S7-300/C7/ET 200, 3.3 V 
NFLASH, 64 KB 

τεµ 1 

SIMATIC NET, CP 343-1 
LEAN 
COMMUNICATION 
PROCESSOR FOR 
CONNECTING SIMATIC 
S7-300 TO IND. 
ETHERNET VIA TCP/IP 
AND UDP, MULTICAST, 
SEND/RECEIVE W/  
AND W/O RFC1006, 
FETCH/ WRITE, S7-
COMMUNICATION(SER
VER) PROFINET IO-
DEVICE INTEGRATED 
2-PORT SWITCH 
ERTEC 200, BG 
EXCHANGE W/O PG, 
SNMP DIAGNOSTICS, 
INITIALIZATION VIA 
LAN, 2 X RJ45 
CONNECTION FOR 
LAN WITH 10/100 
MBIT/S 

τεµ 1 

SITOP PSU100S 24 
V/10 A STABILIZED 
POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC 
OUTPUT: 24 V/10 A DC 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, CPU 
314 CPU WITH MPI 
INTERFACE, 
INTEGRATED 24V DC 
POWER SUPPLY, 128 
KBYTE WORKING 
MEMORY, MICRO 
MEMORY CARD 
NECESSARY 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED 
32DI, 24 V DC, 1 X 40 
PIN 

  PLC-3 

τεµ 1 SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED, 

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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16DI, 24 V DC, 1 X 20 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 DO 
(RELAY), 1 X 20 PIN, 
24V DC, 2A OR 230V 
AC, 2A 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED 16DO, 
RELAY CONTACTS, 1 X 
20 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG INPUT SM 
331, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 AI, 13 BIT 
RESOLUTION, 
U/I/RESISTANCE/PT100
, NI100, NI1000, LG-
NI1000, PTC / KTY, 66 
MS MODULE UPDATE, 
1 X 40 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG MODULE 
SM 335, OPTICALLY 
ISOLATED U/I; 
DIAGNOSTICS; 
INTERRUPT, 4 AI 14 
BIT RESOL., 4 AO 11/12 
BIT 1 X 
20-PINS 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG OUTPUT SM 
332, OPTICALLY 
ISOLATED, 4 AO, U/I; 
DIAGNOSTICS; 
RESOLUTION 11/12 
BITS, 20 PIN, 
REMOVE/INSERT W. 
ACTIVE, BACKPLANE 
BUS 

τεµ 1 
SIMATIC S7-300, RAIL 
L=480MM 

τεµ 5 

SIMATIC S7-300, 
FRONT CONNECTOR 
FOR SIGNAL 
MODULES WITH 
SCREW CONTACTS, 
20-PIN 

τεµ 2 

SIMATIC S7-
300,FRONT 
CONNECTOR WITH 
SCREW CONTACTS, 
40-PIN 

τεµ 1 SIMATIC S7, MICRO 
MEMORY CARD FOR 
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S7-300/C7/ET 200, 3.3 V 
NFLASH, 64 KB 

τεµ 1 

SIMATIC NET, CP 343-1 
LEAN 
COMMUNICATION 
PROCESSOR FOR 
CONNECTING SIMATIC 
S7-300 TO IND. 
ETHERNET VIA TCP/IP 
AND UDP, MULTICAST, 
SEND/RECEIVE W/  
AND W/O RFC1006, 
FETCH/ WRITE, S7-
COMMUNICATION(SER
VER) PROFINET IO-
DEVICE INTEGRATED 
2-PORT SWITCH 
ERTEC 200, BG 
EXCHANGE W/O PG, 
SNMP DIAGNOSTICS, 
INITIALIZATION VIA 
LAN, 2 X RJ45 
CONNECTION FOR 
LAN WITH 10/100 
MBIT/S 

τεµ 1 

SITOP PSU100S 24 
V/10 A STABILIZED 
POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC 
OUTPUT: 24 V/10 A DC 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, CPU 
314 CPU WITH MPI 
INTERFACE, 
INTEGRATED 24V DC 
POWER SUPPLY, 128 
KBYTE WORKING 
MEMORY, MICRO 
MEMORY CARD 
NECESSARY 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED 
32DI, 24 V DC, 1 X 40 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL INPUT SM 321, 
OPTICALLY ISOLATED, 
16DI, 24 V DC, 1 X 20 
PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 DO 
(RELAY), 1 X 20 PIN, 
24V DC, 2A OR 230V 
AC, 2A 

  PLC-4 

τεµ 1 SIMATIC S7-300, 
DIGITAL OUTPUT SM 
322, OPTICALLY 
ISOLATED 16DO, 

SIEMENS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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RELAY CONTACTS, 1 X 
20 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG INPUT SM 
331, OPTICALLY 
ISOLATED, 8 AI, 13 BIT 
RESOLUTION, 
U/I/RESISTANCE/PT100
, NI100, NI1000, LG-
NI1000, PTC / KTY, 66 
MS MODULE UPDATE, 
1 X 40 PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG MODULE 
SM 335, OPTICALLY 
ISOLATED U/I; 
DIAGNOSTICS; 
INTERRUPT, 4 AI 14 
BIT RESOL., 4 AO 11/12 
BIT 1 X 
20-PINS 

τεµ 1 

SIMATIC S7-300, 
ANALOG OUTPUT SM 
332, OPTICALLY 
ISOLATED, 4 AO, U/I; 
DIAGNOSTICS; 
RESOLUTION 11/12 
BITS, 20 PIN, 
REMOVE/INSERT W. 
ACTIVE, BACKPLANE 
BUS 

τεµ 1 
SIMATIC S7-300, RAIL 
L=480MM 

τεµ 5 

SIMATIC S7-300, 
FRONT CONNECTOR 
FOR SIGNAL 
MODULES WITH 
SCREW CONTACTS, 
20-PIN 

τεµ 2 

SIMATIC S7-
300,FRONT 
CONNECTOR WITH 
SCREW CONTACTS, 
40-PIN 

τεµ 1 

SIMATIC S7, MICRO 
MEMORY CARD FOR 
S7-300/C7/ET 200, 3.3 V 
NFLASH, 64 KB 

τεµ 1 SIMATIC NET, CP 343-1 
LEAN 
COMMUNICATION 
PROCESSOR FOR 
CONNECTING SIMATIC 
S7-300 TO IND. 
ETHERNET VIA TCP/IP 
AND UDP, MULTICAST, 
SEND/RECEIVE W/  
AND W/O RFC1006, 
FETCH/ WRITE, S7-
COMMUNICATION(SER
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VER) PROFINET IO-
DEVICE INTEGRATED 
2-PORT SWITCH 
ERTEC 200, BG 
EXCHANGE W/O PG, 
SNMP DIAGNOSTICS, 
INITIALIZATION VIA 
LAN, 2 X RJ45 
CONNECTION FOR 
LAN WITH 10/100 
MBIT/S 

τεµ 1 

SITOP PSU100S 24 
V/10 A STABILIZED 
POWER SUPPLY 
INPUT: 120/230 V AC 
OUTPUT: 24 V/10 A DC 

  UPS τεµ 5 
Back-UPS 700VA, 230V, 
AVR, IEC Sockets 

APC by 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

ΓΑΛΛΙΑ 

  PC τεµ 1 

TURBO X SPHERE 
SK50 C2, Intel core i3 
7100/4gb/1tb HDD/Intel 
HD 630 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑ∆Α 

  ΟΘΟΝΗ τεµ 1 
SAMSUNG TV 
MONITOR 23,6'', 
T24E390EW 

SAMSUNG KINA 

  CONTROLLER- PRO  τεµ 3 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 
ΤΥΠΟΥ CLAMP ON 

τεµ 2 

TTFM100-F18-NG, TSS 
-100-TM1-NG (1 ΣΤΗΝ 
ΦΑΡΑΩ, 1 ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ) 

BM 
TECNOLOGI

E 
ΙΤΑΛΙΑ 

  
ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ 
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

τεµ 1 SMR02-1-1-010-1-1 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  
ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ( ∆/Ξ ΦΑΡΑΩ) 

τεµ 1 SMR07-7-1-010-1-1 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥ  ( ∆/Ξ 
ΦΑΡΑΩ) 

τεµ 1 SMR03-4-1-010-1-1 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  
ΑΝΑΛΥΤΗΣ pH  ( ∆/Ξ 
ΦΑΡΑΩ) 

τεµ 1 SMR04-1-1-010-1-0 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΛΙΚΩΝ 
∆ΙΑΛΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ( ∆/Ξ 
ΦΑΡΑΩ) 

τεµ 1 SMR08-2-1-010-1-1 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 

  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ τεµ 1 SMR01-3-1-010-1-1 Aquas Inc.  ΤΑΪΒΑΝ 
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Όπως φαίνεται από τους πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού, και οι δύο προσφορές περιλαµβάνουν το σύνολο 
των απαιτούµενων ειδών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που προδιαγράφονταν στα τεύχη δηµοπράτησης 
καθώς και επιπλέον στοιχεία που κρίνονταν απαραίτητα για την λειτουργικότητα του συνολικού συστήµατος 
υδροδότησης της πόλης (π.χ. αντικατάσταση αντλιών µεταφοράς νερού και αντιπληγµατική διάταξη για την 
προστασία του δικτύου). Ωστόσο παρατηρούνται οι κάτωθι µικροδιαφορές, οι οποίες όµως αφορούν 
περισσότερο στη λειτουργικότητα του ολοκληρωµένου προσφερόµενου συστήµατος παρά στην έλλειψη κάποιου 
είδους – τµήµατος: 

� Η προσφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. περιλαµβάνει inverters σε όλες τις αντλίες ενώ η προσφορά της 
UWTechGmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνει inverter µόνο στις αντλίες τροφοδοσίας φίλτρων 
και στις αντλίες υψηλής πίεσης  

� Η προσφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. περιλαµβάνει επιπλέον ένα πιεσόµετρο στον καταθλιπτικό αγωγό 
µεταφοράς νερού από τη γεώτρηση των λαϊκών συνοικιών, γεγονός που εκλαµβάνεται ως µία επιπλέον 
παράµετρος ελέγχου στο ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου του συστήµατος 
υδροδότησης της πόλης 

Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ4 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ4. Πληρότητα προσφερόµενου 
εξοπλισµού 

110 120 

 
 
 
Κριτήριο Κ5: Ποιότητα προσφερόµενου εξοπλισµού  
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στον προηγούµενο πίνακα µε τον κατάλογο του προσφερόµενου εξοπλισµού του διαγωνιζόµενου φαίνονται και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Στον προηγούµενο πίνακα µε τον κατάλογο του προσφερόµενου εξοπλισµού του διαγωνιζόµενου φαίνονται και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Όπως είναι φανερό από τους παραπάνω πίνακες, σε γενικές γραµµές και οι δύο διαγωνιζόµενοι έχουν 
προσφέρει το σύνολο των απαιτούµενων ειδών από αξιόπιστους κατασκευαστικούς οίκους, καλύπτοντας τις 
απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης. Ωστόσο, σε κάποια επιµέρους σηµεία των προσφορών παρατηρούνται 
οι κάτωθι διαφοροποιήσεις σχετικά µε  τα προσφερόµενα είδη: 

� Η προσφορά της UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνει παροχόµετρα τύπου 
paddlewheel στα ρεύµατα προϊόντος, άλµης και επανάµιξης ενώ η προσφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
περιλαµβάνει παροχόµετρα ηλεκτροµαγνητικού τύπου (στα αντίστοιχα ρεύµατα), τα οποία έχουν πολύ 
µεγαλύτερη ακρίβεια µέτρησης σε σχέση  µε τα προηγούµενα.  

� Οι λογικοί ελεγκτές (PLCs) που προσφέρει η UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι της εταιρείας 
Unitronics µε προέλευση το Ισραήλ ενώ η προσφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. περιλαµβάνει PLCs της 
εταιρείας Siemens, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σε αντίστοιχες εφαρµογές στην Ελλάδα και ως 
εκ τούτου είναι ευρέως διαθέσιµα στην ελληνική αγορά (σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης) 

� Η τεχνική προσφορά της UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνει δεξαµενή 
επεξεργασµένου νερού δυναµικότητας 426m3 ενώ η προσφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 540m3 
αντιστοίχως 

� Όπως φαίνεται από την αναλυτική τεχνική περιγραφή των τεχνικών προσφορών, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
προσφέρει επιπλέον των απαιτήσεων του διαγωνισµού δύο παροχόµετρα, τύπου clamp on,  ένα στην 
είσοδο της δεξαµενής Φαραώ και ένα στον καταθλιτπικό αγωγό από τις Λαϊκές συνοικίες. Οµοίως 
προσφέρει και η UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αλλά τα εν λόγω παροχόµετρα είναι 
ηλεκτροµαγνητικού τύπου. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για υφιστάµενα δίκτυα αγωγών, τα clamp on  
προτιµώνται διότι η εγκατάστασή τους γίνεται εξωτερικά στον αγωγό χωρίς να απαιτείται να κοπεί ή να 
διατρηθεί ο αγωγός.  

� Σχετικά µε τον προσφερόµενο εξοπλισµό των φωτοβολταικών συστηµάτων παρατηρούνται τα εξής: για 
τα προσφερόµενα πλαίσια του διαγωνιζόµενου UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν προκύπτει 
από κάπου το γεγονός ότι έχουν περάσει το ELS test ή ότι έχουν κατασκευαστεί κατά το τελευταίο έτος 
και διαθέτουν PAN file. Ενώ τα αντίστοιχα της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. καλύπτονται από σχετική υπεύθυνη 
του κατασκευαστή. Επίσης, όπως φαίνεται από το τµήµα ζ της Τεχνικής περιγραφής των 
διαγωνιζοµένων, τα προσφερόµενα inverter της διαγωνιζόµενης UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
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Α.Ε. είναι της εταιρείας ABB και διαθέτουν δύο εισόδους DC ενώ τα αντίστοιχα της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
είναι της εταιρείας KACO  και διαθέτουν  4 εισόδους.  

 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ4 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ5. Ποιότητα προσφερόµενου 
εξοπλισµού 

100 120 

 
 
 
Κριτήριο Κ6: Αξιοπιστία φωτοβολταϊκών  
 A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Η διαγωνιζόµενη ένωση UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει 6 inverters της εταιρείας ΑΒΒ µε 2 
MPPT έκαστος δηλαδή συνολικά 12MPPT. 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Η διαγωνιζόµενη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. προσφέρει 6 inverters της εταιρείας KACO µε 2 MPPT έκαστος δηλαδή 
συνολικά 12MPPT. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ6 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ6. Αξιοπιστία φωτοβολταϊκών 100 100 
 
 
 
Κριτήριο Κ7: Συµβατότητα προσφερόµενου λειτουργικού σχεδιασµού µε υφιστάµενες εγκαταστάσεις  
 
Όπως φαίνεται από την αναλυτική τεχνική περιγραφή και των δύο προσφορών και οι δύο διαγωνιζόµενοι έχουν 
λάβει υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες του δικτύου υδροδότησης του Αργοστολίου και την ικανότητα των 
υφιστάµενων αντλιών να µεταφέρουν την απαιτούµενη ποσότητα επεξεργασµένου νερού στη δεξαµενή Φαραώ. 
Πιο συγκεκριµένα, και οι δύο διαγωνιζόµενοι έχουν πραγµατοποιήσει υδραυλικούς υπολογισµούς για το 
υφιστάµενο δίκτυο µεταφοράς και έχουν προσφέρει επιπλέον των απαιτήσεων του διαγωνισµού αντικατάσταση 
των αντλιών µεταφοράς επεξεργασµένου νερού. Μάλιστα δε, πλέον των παραπάνω, προσφέρουν και 
αντιπληγµατική προστασία του δικτύου και των αντλιών αυτών, αφού σύµφωνα µε τους υπολογισµούς τους 
υπάρχει κίνδυνος πλήγµατος στον υφιστάµενο αγωγό στην περίπτωση της µέγιστης παροχής των αντλιών 
επεξεργασµένου νερού.  
 
 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στους παραπάνω πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού, το διαγωνιζόµενο 
σχήµα UWTechGmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει αντιπληγµατική διάταξη µε δοχείο όγκου 3m3 και 
πίεσης 16bar 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στους παραπάνω πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού, η διαγωνιζόµενη 
εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. προσφέρει αντιπληγµατική διάταξη µε δοχείο όγκου 3m3 και πίεσης 20bar. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ7 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ7. Συµβατότητα προσφερόµενου 
λειτουργικού σχεδιασµού µε 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

110 120 
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Κριτήριο Κ8: Πληρότητα συστήµατος παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας  
 A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, στην τεχνική περιγραφή φαίνεται το προσφερόµενο σύστηµα 
παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας. Εκεί είναι προφανές ότι αντιµετωπίζεται συνολικά το ζήτηµα του 
ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας του παρεχόµενου νερού στο δίκτυο ακόµα και µετά την αναγκαστική 
επανάµιξή του µε το νερό από τη γεώτρηση των λαϊκών συνοικιών µέχρι και την δεξαµενή Φαραώ. έτσι 
προσφέρονται τα απαιτούµενα από τα τεύχη δηµοπράτησης όργανα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου 
παρεχόµενου νερού καθώς και οι απαραίτητοι σταθµοί ελέγχου µε τους λογικούς ελεγκτές (PLC) που 
απαιτούνται. Πιο συγκεκριµένα, προσφέρονται τέσσερις περιφερειακοί σταθµοί ελέγχου εξοπλισµένοι µε PLC 
UNITRONICS. 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Όπως φαίνεται στην τεχνική περιγραφή, κεφάλαιο 1.Γ.2 το προσφερόµενο σύστηµα παρακολούθησης και 
ελέγχου λειτουργίας περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα όργανα για τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας 
του επεξεργασµένου ποσίµου νερού καθώς και οι απαραίτητοι σταθµοί ελέγχου µε τους λογικούς ελεγκτές (PLC) 
που απαιτούνται προκειµένου να αντιµετωπίζεται συνολικά το ζήτηµα του ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας 
του παρεχόµενου νερού στο δίκτυο ακόµα και µετά την αναγκαστική επανάµιξή του µε το νερό από τη γεώτρηση 
των λαϊκών συνοικιών µέχρι και την δεξαµενή Φαραώ.  
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. προσφέρει συνολικά τέσσερις (4) τοπικοί σταθµοί ελέγχου, εξοπλισµένοι µε PLC Siemens. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ8 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ8. Πληρότητα συστήµατος 
παρακολούθησης – ελέγχου 
λειτουργίας 

100 100 

 
 
 
Κριτήριο Κ9: Πληρότητα οµάδας έργου που θα χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία  
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Όπως φαίνεται στην κατατεθειµένη «Τεχνική έκθεση λειτουργίας της µονάδας» του εν λόγω διαγωνιζόµενου, για 
τις ανάγκες της δοκιµαστικής αλλά και κανονικής λειτουργίας των προµηθευόµενων µονάδων θα διαθέσει έναν 
µηχανολόγο µηχανικό 5ετούς εµπειρίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κι έναν µηχανολόγο µηχανικό (για 
το σύστηµα των Φωτοβολταϊκών) µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων άνω των πέντε (5) 
ετών. Πέραν αυτών, όπως φαίνεται στο κατατεθειµένο οργανόγραµµα, θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του 
έργου ένας Χηµικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός υπεύθυνος συντήρησης, ένας υπεύθυνος 
παρακολούθησης και λειτουργίας, ένας µηχανοτεχνίτης και ανειδίκευτοι εργάτες ενώ παράλληλα το έργο θα 
παρακολουθούν και γιατρός εργασίας καθώς και τεχνικός ασφαλείας.  
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Όπως φαίνεται στην κατατεθειµένη «Τεχνική έκθεση λειτουργίας της µονάδας» του εν λόγω διαγωνιζόµενου, στα 
πλαίσια της σύµβασης θα διατεθεί εξειδικευµένη οµάδα έργου, η οποία θα περιλαµβάνει έναν Μηχανολόγο 
Μηχανικό 20ετούς γενικής εµπειρίας και 6ετή ειδική εµπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και έναν 
Ηλεκτρολόγο µηχανικό 10ετούς επαγγελµατικής εµπειρίας και ειδικής εµπειρίας σε εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών άνω των 5 ετών.  
Πέραν τούτων, όπως φαίνεται στο κατατεθειµένο οργανόγραµµα – περιγραφή θέσεων, στα πλαίσια της 
λειτουργίας θα διατεθούν: ένας Χηµικός Μηχανικός (υπεύθυνος εγκατάστασης), ένας Μηχανολόγος µηχανικός 
(υπεύθυνος συντήρησης), ένας υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και ένας µηχανοτεχνίτης καθώς και ανειδίκευτοι 
εργάτες. Επιπλέον η εγκατάσταση θα καλύπτεται από τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ9 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ9. Πληρότητα οµάδας έργου που 
θα χρησιµοποιηθεί για τη 
λειτουργία 

110 120 
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Κριτήριο Κ10: Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις που θα διατεθούν για την 72µηνη λειτουργία και συντήρηση 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Όπως φαίνεται από την κατατεθειµένη τεχνική έκθεση λειτουργίας, για την περίοδο της κανονικής λειτουργίας, η 
διαγωνιζόµενη εταιρεία: «Θα καλύπτουµε νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης και θα καταστρωθεί µε τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα 
λειτουργίας, συντήρησης της εγκατάστασης σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα 
στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία» 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Όπως φαίνεται από την κατατεθειµένη τεχνική έκθεση λειτουργίας, για την περίοδο της κανονικής λειτουργίας, η 
διαγωνιζόµενη εταιρεία θα διαθέσει «εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων και εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές 
ακόµα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο» 
 
∆εν δίνονται λοιπόν συγκεκριµένες εγκαταστάσεις ή εξοπλισµός που θα διατεθούν στα πλαίσια της 72µηνης 
λειτουργίας και συντήρησης, ωστόσο παρέχεται η διαβεβαίωση και από τους δύο διαγωνιζόµενους ότι θα 
τηρηθούν όλα τα απαραίτητα σχετικά, για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών.  
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ10 διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ10. Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις που θα διατεθούν 
για την 72µηνη λειτουργία και 
συντήρηση 

100 100 

 
 
Κριτήριο Κ11: Χρόνος εγγύησης µετά την 72µηνη λειτουργία  
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
∆εν έχει δοθεί εγγύηση πέραν των 72 µηνών λειτουργίας. 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
∆εν έχει δοθεί εγγύηση πέραν των 72 µηνών λειτουργίας. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ11 διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ11. Χρόνος εγγύησης µετά την 
72µηνη λειτουργία 

100 100 

 
 
 
Κριτήριο Κ12: Πληρότητα Τεχνικού φακέλου προσφοράς 
 
Από τις υποβληθείσες προσφορές, και οι δύο φάκελοι τεχνικών προσφορών κρίνονται πλήρεις ως προς το 
περιεχόµενό τους και τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού.  
 
A. UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Πιο συγκεκριµένα, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου σχήµατος: UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνονται οι εξής υποφάκελοι – τµήµατα:  

� 1. Τεχνική περιγραφή  
a) Μέρος Α.1 : Αναλυτική περιγραφή των επιµέρους υποσυστηµάτων  
b) Μέρος Α.2 : Αναλυτικοί Υπολογισµοί  
c) Μέρος Α.3 : Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών – Ηλεκτρολογική µελέτη  
d) Μέρος Β: Σχέδια µονάδων µαζί µε 3D σχέδια της εγκατάστασης των µονάδων (αριθµός 

κατατεθειµένων σχεδίων εκτός των 3D = 9) 
e) Μέρος Γ1: Σχέδια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αριθµός κατατεθειµένων σχεδίων = 12)  
f) Μέρος Γ2 : Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη αυτοµατισµού 
g) Μέρος ∆: ∆ιάγραµµα ροής και λειτουργίας (αριθµός κατατεθειµένων σχεδίων =1) 
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h) Μέρος Ε : Κατάλογος προσφερόµενου εξοπλισµού συνοδευόµενος µε όλα τα απαιτούµενα 
τεχνικά στοιχεία 

i) Μέρος Ζ : Ενεργειακή µελέτη και ηλεκτρολογικά σχέδια του φ/β συστήµατος καθώς και 
στατική µελέτη συστήµατος έδρασης πλαισίων 

� 2. Λειτουργικά Μεγέθη µε πίνακα καταναλωτών και αναλυτικούς ενεργειακούς υπολογισµούς για τα 
κάτωθι σενάρια λειτουργίας : 

� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 

� 3. Πιστοποιήσεις του προσφερόµενου εξοπλισµού µε επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική τα CE του 
εξοπλισµού 

� 4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης τριών (3) εργάσιµων ηµερών µαζί µε την απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση 
από τον διαγωνιζόµενο  

� 5. Πρόγραµµα συντήρησης – service και ανταλλακτικών 
� 6. ∆οκιµαστική λειτουργία και τεχνική υποστήριξη: Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου για την 

εκτέλεση των εργασιών επισκευών ή/και τακτικής συντήρησης 
� 7. Περίοδος συντήρησης : Υπεύθυνες δηλώσεις προµηθευτών και κατασκευαστικών οίκων για την 

διάθεση ανταλλακτικών για έξι (6) χρόνια 
� 8. Χρόνος παράδοσης: Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου όπου δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης 

ίσος µε δέκα (10) µήνες 
� 9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας : µε ειδικές αναφορές στην περίοδο δοκιµαστικής και κανονικής 

λειτουργίας. 
 
Β. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. περιλαµβάνονται οι εξής υποφάκελοι – 
τµήµατα:  

� 1. Τεχνική περιγραφή  
a) Κεφάλαιο Α.1 : Αναλυτική περιγραφή των επιµέρους υποσυστηµάτων  
b) Κεφάλαιο Α.2 : Αναλυτικοί Υπολογισµοί  
c) Κεφάλαιο Α.3 : Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Υπολογισµοί  
d) Μέρος Β: Σχέδια µονάδων µαζί µε 3D σχέδια της εγκατάστασης των µονάδων (αριθµός 

κατατεθειµένων σχεδίων εκτός των 3D = 7) 
e) Μέρος Γ1: Σχέδια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αριθµός κατατεθειµένων σχεδίων = 7)  
f) Μέρος Γ2 : Τεχνική Περιγραφή αυτοµατισµού – ∆ιαστασιολόγηση PLC 
g) Μέρος ∆: ∆ιάγραµµα ροής και λειτουργίας (αριθµός κατατεθειµένων σχεδίων =1) 
h) Μέρος Ε : Κατάλογος προσφερόµενου εξοπλισµού συνοδευόµενος µε όλα τα απαιτούµενα 

τεχνικά στοιχεία 
i) Μέρος Ζ : Ενεργειακή µελέτη και ηλεκτρολογικά σχέδια του φ/β συστήµατος καθώς και 

στατική µελέτη συστήµατος έδρασης πλαισίων 
� 2. Λειτουργικά Μεγέθη µε πίνακα καταναλωτών και αναλυτικούς ενεργειακούς υπολογισµούς για τα 

κάτωθι σενάρια λειτουργίας : 
� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 4.700m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 16oC 
� Παραγωγή 8.000m3/d επεξεργασµένου νερού στους 26oC 

� 3. Πιστοποιήσεις του προσφερόµενου εξοπλισµού µε επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική τα CE του 
εξοπλισµού 

� 4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µαζί µε την απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση 
από τον διαγωνιζόµενο  

� 5. Πρόγραµµα συντήρησης – service και ανταλλακτικών 
� 6. ∆οκιµαστική λειτουργία και τεχνική υποστήριξη: Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου για την 

εκτέλεση των εργασιών επισκευών ή/και τακτικής συντήρησης 
� 7. Περίοδος συντήρησης : Υπεύθυνες δηλώσεις προµηθευτών και κατασκευαστικών οίκων για την 

διάθεση ανταλλακτικών για επτά (7) χρόνια 
� 8. Χρόνος παράδοσης: Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου όπου δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης 

ίσος µε οχτώ (8) µήνες 
� 9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας : µε ειδικές αναφορές στην περίοδο δοκιµαστικής και κανονικής 

λειτουργίας καθώς και τις αναλυτικές διαδικασίες commissioning, πριν ακόµη την έναρξη της 
δοκιµαστικής λειτουργίας  
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Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω και οι δύο φάκελοι τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων είναι 
πλήρεις, σηµειώνονται ωστόσο µερικές µικροδιαφορές: 

− Ο διαγωνιζόµενος UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχει καταθέσει περισσότερα σχέδια 
µονάδων και ηλεκτρολογικά σχέδια από τον διαγωνιζόµενο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

− Ο διαγωνιζόµενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχει µια πιο πλήρη ενεργειακή µελέτη φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, αφού έχει λάβει υπόψη του και την σκίαση από τα παρακείµενα δένδρα του οικοπέδου, 
σε αντίθεση µε τον διαγωνιζόµενο UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που δεν το έχει λάβει υπόψη 
του. 

− Ο διαγωνιζόµενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. προσφέρει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών σε αντίθεση µε τον διαγωνιζόµενο UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που το 
προσφερόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης είναι τριών (3) εργάσιµων ηµερών.  

− Ο διαγωνιζόµενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δηλώνει (υπεύθυνα) χρόνο παράδοσης οκτώ (8) µηνών σε 
αντίθεση µε τον διαγωνιζόµενο UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που έχει δέκα (10) µήνες χρόνο 
παράδοσης 

− Επίσης το κατατεθειµένο πρόγραµµα συντήρησης καθώς και η τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας του 
διαγωνιζόµενου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. είναι αναλυτικότερα από εκείνα του διαγωνιζόµενου UWTech Gmbh 
– ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Με βάση τα παραπάνω, η βαθµολογία στο κριτήριο Κ12 διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κ12. Πληρότητα τεχνικού φακέλου 
προσφοράς  

110 120 

 
 
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας αξιολόγησης των προσφορών, ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ) 
UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 105 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 113 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  τα εξής:  
 1) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση των 
επιµέρους φακέλων των «Οικονοµικών Προσφορών» των εταιρειών: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ UW Tech GmbH-
ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία (ΣΒ)= 105 και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία 
(ΣΒ)=113 
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Αργοστόλι 27/11/2017 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
 
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 α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού 
της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια µε τίτλο 

«Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα»,  
εκτιµώµενης αξίας  ποσού   7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 

6.015.190  ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) 
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β) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση των 
επιµέρους φακέλων των «Οικονοµικών Προσφορών» των εταιρειών: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ UW Tech GmbH-
ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία (ΣΒ)= 105 και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία 
(ΣΒ)=113 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού δηλώνει ότι υπήρχε   καλή πρόθεση για  να στηρίξουν την υλοποίηση του έργου 
,µετά όµως την ακύρωση της πρώτης διακήρυξης από την Αρχή Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών ως 
φωτογραφική , ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η Σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
3)Της µε αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:6604ΟΡΓΟ-∆0Ε]περί ένταξης στο Τεχνικό 
πρόγραµµα 2017 της Προµήθειας & 122/2017 Απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ] περί 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, 
4) την 244 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: ΩΣ64ΩΕ5-2ΨΣ) 
5) το  µε αρίθµ. 36636 /17 -11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 36636/17-11-2017   Πρακτικού ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια µε τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς 
∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα»,  εκτιµώµενης αξίας  ποσού   7.458.835,6 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190 -- ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) 
 
2. Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση των 
επιµέρους φακέλων των «Οικονοµικών Προσφορών» των εταιρειών: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ UW Tech GmbH-
ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία (ΣΒ)= 105 και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» µε συνολική βαθµολογία 
(ΣΒ)=113. 
 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης του Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ )σε όλους τους  
συµµετέχοντες .  
4.Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της 
διακήρυξης, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 του Ν.4412/2016  και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή 
ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , σύµφωνα µε το άρθρο 368.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της 
προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση 
για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. ∆ικαίωµα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική 
προσφυγή.  
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα 
του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
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 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µε τη χρήση του 
τυποποιηµένου εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά της.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος 
1του άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
 ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν 
µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας 
αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 


