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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 της 38ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21 η  
∆εκεµβρίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  21 η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα    13:00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   40587/19-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                            
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                      ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                 
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                   
6.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Ανουσάκης Νικόλαος  
8. Κωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 333/2017 απόφαση). 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    331 / 2017                                                                              Α∆Α: 7Θ1ΜΩΕ5-Ζ3∆ 
ΘΕΜΑ : Ορθή Επανάληψη της 327/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. (Έγκριση 2ου  Πρακτικού σε ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 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» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  αναφέρει στα Μέλη της 
Επιτροπής  τα παρακάτω:  Με την 40587/19-12-2017  πρόσκληση καλεστήκατε να προσέλθετε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση µε τα παρακάτω θέµατα:  
1. Ορθή Επανάληψη της 327/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω διόρθωσης 
Πρακτικού ). 
2. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (γνωµοδότηση επί ενστάσεων κατά της 318/2017 απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής.( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας). 
3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιεθνούς ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών  2017-2018 ∆ήµου και Νοµικών Προσώπων.( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  για την κάλυψη αναγκών σε καύσιµα 
του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων). 
Εισηγήσεις   : Επιτροπές  ∆ιαγωνισµών.                                                           
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2017( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω λήξης του 
Οικονοµικού έτους). 
 
Και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για τον ορισµό της  συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. 
Αφού όλα τα Μέλη ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ,έδωσε τον λόγο 
στο  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 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Ορθή Επανάληψη της 
327/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. (Έγκριση 2ου  Πρακτικού σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 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»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την  από 19-12-201 εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

Αργοστόλι :19.12.2017 
 Αριθ. Πρωτ.: ∆.Υ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ 
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  Σας αποστέλλουµε την ορθή επανάληψη του αριθ. 40203/15-12-2017 Πρακτικού(2ου) της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας 
αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς» και παρακαλούµε για την έγκρισή 
του. 
 Σηµειώνεται ότι:  

α)κατά την σύνταξη του ως άνω αναφεροµένου πρακτικού, ο µαθηµατικός τύπος  λανθασµένα βγήκε µε 
το ποσοστό έκπτωσης των κατατεθειµένων προσφορών και όχι µε το ακριβές ποσό της οικ. Προσφοράς όπως 
προβλέπει  η αριθ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξη, 

β)η ορθή επανάληψη του αριθ. 40203/15-12-2017 ουχί µεταβάλλει  την κατάταξη των αναφεροµένων σε 
αυτό οικονοµικών φορέων. 
 Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 

Αργοστόλι 19/12/2017 
Ο Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών:  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 40203/ 15-12-2017  2o Πρακτικό (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς» το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
     
                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-12-2017) 
                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αργοστόλι : 15-12-2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 40203 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
FAX:26710 – 22572 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15.12.2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:150 , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 39798/13-12-2017 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 στις 10:30 π.µ., 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  

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  
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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», 

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) της µε αριθµ. 305/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. 
αριθµ. 36636/17-11-2017 Πρακτικού(1ου) 

θ)Το γεγονός πως δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ένσταση/προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

ι) 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 οικονοµικών προσφορών ήταν η 15η ∆εκεµβρίου και 
ώρα 10:30 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 10:30 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 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 δεν έχουν αποσφραγισθεί οι υποφάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών, των προσφορών του διαγωνισµού, και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, οι οικονοµικές 
προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:  
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός Προσφοράς 

    

1 ΕΝΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  

13/11/2017, 22:17:57 79111 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός Προσφοράς 

    

2 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 υποφακέλων των οικονοµικών 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 οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των δύο(2) ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών 
προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές έχουν ως εξής: 

Προµηθευτής  

 Προµηθευτής  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ € 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ  

     

1 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
UW Tech 
Gmbh 

5.944.804,00 1.426.752,96 7.371.556,96 

     

2 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 5.844.460,00 1.402.670,40 7.247.130,40 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.2 της διακήρυξης πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα 
συγκεντρώσει το µέγιστο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ:  
ΤΒΑ=[( Σ.Β. *0,70)+(ΣΟΠ*0,30)]  
όπου, Σ.Β. η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς εκφρασµένη σε αριθµό από 100 έως 120 και ΣΟΠ το 
ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 1 έως 100 .  
(ΣΟΠ=100*(1-Α/6.015.190) και Α η συνολική οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου) . 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ. αριθµ.36636/17-11-2017 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισµού και την µε αριθµό 
305/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς η οποία ενέκρινε το Πρακτικό Ι, οι τελικοί 
βαθµοί αξιολόγησης ΤΒΑ των διαγωνιζόµενων έχουν ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΒ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΒΑ 
ΤΒΑ =[(ΣΒ*0,70) +(ΣΟΠ*0,30)] 

UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

105 73,854 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 113 79,952 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς τα εξής:  
1) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=79,952 

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

Αργοστόλι 19/12/2017 
 

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 2 ου 
Πρακτικού σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  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   7.458.835,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24%  (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190,00  ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) 
β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» την 
εταιρεία  µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=79,952 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει εµπιστοσύνη στους όρους της διακήρυξης . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι υπήρχε   καλή πρόθεση για  να στηρίξουν για την υλοποίηση του έργου 
επειδή  όµως  το κόστος της υλοποίησής του  θα επιβαρύνει τους δηµότες  και επιπλέον επειδή  έχει ακυρωθεί 
ήδη  η πρώτη διακήρυξη από την Αρχή Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών ως φωτογραφική , δεν έχει 
εµπιστοσύνη στους όρους της διακήρυξης και  ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.               
  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. 
6) την 327/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
7)το µε αρίθ. πρωτ. 40203/19-12-2017 2ο Πρακτικό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 40203/19-12-2017  2ο  Πρακτικό  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ∆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   
7.458.835,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190,00 -- ΦΠΑ : 
1.443.645,60 ) 
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2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=79,952 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης του Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ ) µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο. 
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. 
 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. 

                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  332 /  2017                                                                                 Α∆Α: ΩΣΖΖΩΕ5-529 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού του  ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοικτού   µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των Νοµικών του Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  αναφέρει στα Μέλη της 
Επιτροπής  τα παρακάτω:  Με την 40587/19-12-2017  πρόσκληση καλεστήκατε να προσέλθετε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση µε τα παρακάτω θέµατα:  
1. Ορθή Επανάληψη της 327/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω διόρθωσης 
Πρακτικού ). 
2. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (γνωµοδότηση επί ενστάσεων κατά της 318/2017 απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής.( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας). 
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3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιεθνούς ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών  2017-2018 ∆ήµου και Νοµικών Προσώπων.( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  για την κάλυψη αναγκών σε καύσιµα 
του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων). 
Εισηγήσεις   : Επιτροπές  ∆ιαγωνισµών.                                                           
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2017( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω λήξης του 
Οικονοµικού έτους). 
Και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για τον ορισµό της  συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. 
Αφού όλα τα Μέλη ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση Πρακτικού του  ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοικτού   µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των Νοµικών του Προσώπων ,θέτει  υπόψη της 
Επιτροπής το  µε αίθµ. πρωτ. 40534/19-12-2017 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  19.12.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  40534 

 

             

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 ∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX:26710 - 22572 
 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 
2017(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 36/2017  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
«Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-
2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 19.12.2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 40225/15-12-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 36/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
47092 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 589/35090/06-11-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάςκαι των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
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α)την υπ. Αριθ. 589/35090/06-11-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 297/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 42/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 589/35090/06-11-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 47092.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 19η ∆εκεµβρίου και 
ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2.5.1 της αριθ. 589/35090/06-11-2017 ∆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 47092 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  δεν έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό καµία  προσφορά:   

 
α/α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 

1    

  
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 , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α) δεν έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-

2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  και µε α/α συστήµατος 47092, καµία 
προσφορά(επισυνάπτεται στην παρούσα, συνηµµένο το ιστορικό προσφορών του διαγωνισµού µε α/α:47092-
εκτύπωση ΕΣΗ∆ΗΣ), 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
α)Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-

2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , 
β)Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της προµήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα, για το χρονικό διάστηµα ενός(1) έτους  
από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων, επειδή ο διαγωνισµός που διεξήχθη, 
βάσει της αριθ. 589/35090/06-11-2017  διακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ 
απέβη άγονος καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 

 
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)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
   

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
                                                                     

Συνηµµένο: α) ιστορικό προσφορών(εκτύπωση ΕΣΗ∆ΗΣ)διαγωνισµού µε α/α:47092 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να ψηφίσουν ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του   Ανοικτού 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για  την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των 
Νοµικών του Προσώπων και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού. 
Οι κ. κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζουν  ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος  –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Ανουσάκης Νικόλαος .               
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- την 589/35090/6-11-2017 διακήρυξη της εν λόγω προµήθειας 
- το µε αρίθµ. πρωτ. 40534/19-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
- Την εισήγηση της Προέδρου : 

                            
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1)Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ  τον  ∆ιαγωνισµό   για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  . 
2)Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα, για το χρονικό διάστηµα ενός(1) έτους  από την υπογραφή 
της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων, επειδή ο διαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 
589/35090/06-11-2017  διακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ απέβη άγονος 
καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  333  /  2017                                                                                   Α∆Α: 6Ω6ΣΩΕ5-ΗΚΥ 

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  
4ο 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. 
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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  .   

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

238 20/12/2017 9.982,00 
Προµήθεια και τοποθέτηση κουφωµάτων Ιερού Ναού ∆ραπάνου ∆.Ε. 
Αργοστολίου 

239 20/12/2017 110,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

240 20/12/2017 70,00 Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και λοιπού εξοπλισµού  

241 21/12/2017 17.830,20 
Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. 
Αργοστολίου[αριθ.87/2017 µελέτη ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 

242 21/12/2017 4.000,00 
Αντικατάσταση παραθύρων στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" 
στα Φαρακλάτα[ΑΡΙΘ. 40658/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 

243 21/12/2017 1.951,76 
Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης (κάγκελων) Πλατείας 
Αγκώνα 

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

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

907 20/12/2017 9.982,00 
Προµήθεια και τοποθέτηση κουφωµάτων 
Ιερού Ναού ∆ραπάνου ∆.Ε. Αργοστολίου 30.7331.10 18,00 

908 20/12/2017 996,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΡΓΙΝΙΩΝ 35.6262.18 17.883,88 

909 20/12/2017 110,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.6614 803,37 

910 20/12/2017 70,00 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού  10.6265 2.917,04 
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911 20/12/2017 29.392,64 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς"[ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
23ου ΛΟΓ/ΟΥ] 25.7326.18 0,00 

912 20/12/2017 46,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.6611 8,24 

913 20/12/2017 139,68 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00.6221.00 2.077,64 

914 21/12/2017 70.000,00 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
και παραγωγικής 
διαδικασίας 20. 6211 0,00 

915 21/12/2017 17.000,00 
∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) από 
την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.00 0,00 

916 21/12/2017 100 Χρεολύσια δανείου Τράπεζας EUROBANK 00.6516.02 0,00 

917 21/12/2017 6.000,00 
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ _∆ΕΗ 
ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ 00.6151.01 0,00 

918 21/12/2017 17.830,20 

Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. 
Αργοστολίου[αριθ.87/2017 µελέτη ΤΕΧΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 30.6662.22 0,00 

919 21/12/2017 3.000,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00. 6515 0,00 

920 21/12/2017 4.000,00 

Αντικατάσταση παραθύρων στο Πολιτιστικό 
Κέντρο "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" στα 
Φαρακλάτα[ΑΡΙΘ. 40658/2017 ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 30.7321.02 0,00 

921 21/12/2017 1.951,76 
Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών 
περίφραξης (κάγκελων) Πλατείας Αγκώνα 30.6662.23 0,00 

922 21/12/2017 1.000,00 Φόροι τόκων 00.6311 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει τις 908-912-913 και 921/2017 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσεων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις 908-911-912 και 913/2017 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος  –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

-  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 
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 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  334/ 2017                                                                                Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής) για την ανάθεση της µελέτης 
«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου   Ληξουρίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 2ο   
θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων 
των διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  ) για την ανάθεση της µελέτης 
«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  θέτει υπόψη της Επιτροπής το    µε αρίθµ. πρωτ. 40544/19-12-2017  
διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ηµητρίου Στουπά µε το οποίο διαβιβάζει στην  
Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το εν λόγω θέµα το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του , του µε  αρίθ. πρωτ.  40544/19-12-2017 Πρακτικού  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής  ) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» και 
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αναλυτικά: α)  Την απόρριψη της   υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-∆ιαµαρτυρίας της 
εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» κατά της αριθ. 
318/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής . 
Β) την απόρριψη της ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών  «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – 
ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 318/2017 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και την παρακράτηση του παράβολου υπ’ αριθ. 180529839958 0213 
0059 υπέρ του ∆ηµοσίου κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
Οι κ. κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Μινέτος ∆ιονύσιος αφού αναφέρουν ότι συµφωνούν για  την εκτέλεση του εν 
λόγω έργου,  επισηµαίνουν όµως  ότι επειδή δεν έχουν εµπιστοσύνη στους όρους   της διακήρυξης δηλώνουν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• Την 318/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για ανάθεση της 
µελέτης Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Αργοστολίου). 

• Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 40262/18.12.17 ένσταση 

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39628/12.12.17 Ενηµέρωση –Αντίρρηση –∆ιαµαρτυρία  

• Το µε αρίθ. Πρωτ. 40544/19-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων) του έργου. 

• Την  εισήγηση   της  Προέδρου :  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε  αρίθ. πρωτ.  40544/19-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής  ) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 

        2. Την απόρριψη της   υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-∆ιαµαρτυρίας της εταιρείας 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» κατά της αριθ. 318/2017 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής . 
       3. την απόρριψη της υπ αρίθ. 40262/18-12-17 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών  «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ - 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 
318/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  και την παρακράτηση του παράβολου υπ’ αριθ. 180529839958 
0213 0059 υπέρ του ∆ηµοσίου κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   

                                                                                                                     Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        
                                                                                                                      Κουρκουµέλης Ηλίας   
                                                                                                        Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                             
                                                                                                                         Μινέτος ∆ιονύσιος 
                                                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                             Κωνσταντάκης Άγγελος  
          
             Σοφία Γαρµπή   
            Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


