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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                     
 
                                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  4ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7η   Φεβρουαρίου   2019 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  7 η  Φεβρουαρίου   του έτους 2019, ηµέρα   Πέµπτη  και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2396/1-02-2019   
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                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                    Kωνσταντάκης Άγγελος   
4.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                      
5. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος του  κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου) 
6. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ µόνο στην 32/2019 απόφαση 
Ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος  ενηµέρωσε για την απουσία του( εκτός Κεφαλλονιάς  ) και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   30 / 2019                                                        Α∆Α: ΩΠΟΥΩΕ5-Ν20 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη των 
Μελών της Επιτροπής το  παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την 
οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων        εκτός 
ηµερήσιας διάταξης : 
1. Έγκριση των 31/24-01-2019 και 34 /25-01-2019 αποφάσεων ∆ηµάρχου( απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» 
την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 25η Ιανουαρίου 2019). 
 
2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών (άσκηση ένδικων µέσων)µετά την 
έκδοση αρίθ. 2/6748/∆.Λ.Κ /24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης  του αναπληρωτή υπουργού 
οικονοµικών  Γ. Χουριαράκη» 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος  
Γεράσιµος- Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
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 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ     τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.   
1. Έγκριση των 31/24-01-2019 και 34 /25-01-2019 αποφάσεων ∆ηµάρχου( απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» 
την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 25η Ιανουαρίου 2019). 
 
2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών (άσκηση ένδικων µέσων) µετά την 
έκδοση αρίθ. 2/6748/∆.Λ.Κ /24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης  του αναπληρωτή υπουργού 
οικονοµικών  Γ. Χουριαράκη» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  31  / 2019                                                                       Α∆Α: 61ΣΦΩΕ5-ΛΑΗ                                           
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των  31/24-01-2019 & 34/25-01-2019 απόφασεων  ∆ηµάρχου για την απευθείας 
ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το 
χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 25η Ιανουαρίου 2019. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊστάµενο   της ∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο   ο οποίος 
εισηγούµενος    το  1o θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση των  31/24-01-2019 & 34/25-01-
2019 αποφάσεων  ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 και 
από την 25η Ιανουαρίου 2019». (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την  30/2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΠΟΥΩΕ5-Ν20)  θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. 
πρωτ.  2916/6-02-2019 εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  06-2-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 2916 
 
Ειδ. Πρωτ.: 60 

 

  
ΠΡΟΣ: 

 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Σ.Βασιλάτου 
2671362612 
2671362660 
matoula_basila@yahoo.gr 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που 
προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 
25η Ιανουαρίου 2019 
 
 

ΣΧΕΤ: Έχοντας λάβει υπόψη: 
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. 9354/18-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

5. Tα αριθ. πρωτ. 14107/22-1-2019 και 17053/24-1-2019 έγγραφα της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία 
διαβιβάστηκαν αντίστοιχα τα αριθ. πρωτ. 250/22-01-2019 και 277/24-01-2019 έγγραφα της 
Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορούν Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ 

6. Το αριθ. πρωτ. 1715/24-1-2019 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής που αφορά τις 
σοβαρές βλάβες προσβασιµότητας που υπέστη το αγροτικό οδικό δίκτυο στις Τοπικές 
Ενότητες Σουλάρων, Χαβδάτων, Κουβαλάτων, Καµιναράτων και Αθέρα, µε αποτέλεσµα σε 
κάποιες περιπτώσεις  να είναι αδύνατη η προσπέλαση και σε άλλες να γίνεται µε σοβαρό 
κίνδυνο ατυχήµατος 

7. Το αριθ. πρωτ. 1866/25-1-2019 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης που αφορά τα 
σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο αγροτικό δίκτυο στην περιοχή Κουλουράτων 
της Τ.Κ Γριζάτων 

8. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω έγγραφα επειδή τα µέσα του 
∆ήµου δεν επαρκούσαν για την αποκατάσταση. 

9. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

10. Τις αριθ. πρωτ. 35731/24-12-2018, 36360/31-12-2018 36311/31-12-2018, και 55951/27-12-
2018, οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
12. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου      
  

 

    
       Σας ενηµερώνουµε ότι από τις βραδινές ώρες τις 23-01-2019 έως και τις πρωινές ώρες τις 25-01-
2019, εκδηλώθηκαν στο νησί µας συνεχείς και έντονες καταιγίδες (µετεωρολογικό φαινόµενο  µε την 
επωνυµία “Φοίβος”), µε αποτέλεσµα να υποστεί βλάβες προσβασιµότητας το αγροτικό οδικό δίκτυο 
κυρίως στις Τοπικές Ενότητες Χαβδάτων, Κουβαλάτων, Καµιναράτων και Αθέρα στην ∆.Ε. Παλικής και 
στην ∆.Ε. Σάµης στην περιοχή Κουλουράτων της Τ.Κ Γριζάτων. 
  
       Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  
µε τις αριθ. 1789/31/24-1-2019 και 1910/34/25-1-2019 αποφάσεις ∆ηµάρχου η απ΄ευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων σε τέσσερις (4) ανάδοχους και 
συγκεκριµένα: 
 
Μισθώσαµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
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1. Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Α.Φ.Μ. 042946817 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος 
µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 30,00 7 210,00 

    Σύνολο: 210,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 50,40 

    Συνολική ∆απάνη: 260,40 

 
2. Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος 
µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 16 560,00 

    Σύνολο: 560,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 134,40 

    Συνολική ∆απάνη: 694,40 

 
3. Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

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 150ΗΡ 

h 45,00 17 765,00 

2 26 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn 

h 45,00 7 315,00 

    Σύνολο: 1.080,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 259,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.339,20 

 
4. Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ   
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος 
µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 3 105,00 
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    Σύνολο: 105,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 25,20 

    Συνολική ∆απάνη: 130,20 

 
Η συνολική δαπάνη της αντιµετώπισης των προβληµάτων µε µίσθωση των ιδιωτικών οχηµάτων 

και µηχανηµάτων έργων ανέρχεται στο ποσό των 2.424,20 €     
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, 

έγινε από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
    Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, τα έντονα καιρικά φαινόµενα που 
εκδηλώθηκαν από την 23 Ιανουαρίου 2019 όπως αναφέρονται στις αριθµ. 1789/31/24-1-2019 και 
1910/34/25-1-2019 αποφάσεις ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   
    Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 

                                                                          
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  1789/24-01-
2019 / 31 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                   Α∆Α:78Ψ1ΩΕ5-266 
 
                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  24 Ιανουαρίου 2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  1789 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 31 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
  

CPV    45233141-9   
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από 
το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
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. 9354/18-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  
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5. Tο αριθ. πρωτ. 14107/22-1-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα τα αριθ. πρωτ. 250/22-01-2019 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που πλήττει το νησί µας από τις βραδινές ώρες τις 23-1-2019  και για 
όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Το αριθ. πρωτ. 1715/24-1-2019 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής που αφορά τις σοβαρές βλάβες 
που έχει υποστεί το αγροτικό οδικό δίκτυο στις Τοπικές Ενότητες Σουλάρων, Χαβδάτων, Κουβαλάτων, 
Καµιναράτων και Αθέρα µε αποτέλεσµα σε κάποιες περιπτώσεις  να είναι αδύνατη η διάβαση και σε άλλες 
να γίνεται µε σοβαρό κίνδυνο ατυχήµατος 

8. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

9. Τις αριθ. πρωτ. 35731/24-12-2018, 36360/31-12-2018 και 36311/31-12-2018 οικονοµικές προσφορές 
ιδιοκτήτων  Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων  

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      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Α.Φ.Μ. 042946817 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στους ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 30,00 7 210,00 

    Σύνολο: 210,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 50,40 

    Συνολική ∆απάνη: 260,40 

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στους ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 16 560,00 

    Σύνολο: 560,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 134,40 

    Συνολική ∆απάνη: 694,40 

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

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 150ΗΡ 

h 45,00 17 765,00 
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2 26 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 17tn µέχρι και 35tn 

h 45,00 7 315,00 

    Σύνολο: 1.080,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 259,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.339,20 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6262.12 των εξόδων του προϋπολογισµού του έτους 2019.  
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                              
                                                                            ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ                                
 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  1910/25-01-
2019 / 34 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
                                                                                                                Α∆Α: ΩΑΜ8ΩΕ5-Ρ5Ν 
 
                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  25 Ιανουαρίου 2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  1910 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 34 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV    45233141-9   
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από 
το χαµηλό βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» από την 25η Ιανουαρίου 2019  
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
14. 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 

15. Το αριθ. πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

16. Tο αριθ. πρωτ. 17053/24-1-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα τα αριθ. πρωτ. 277/24-01-2019 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ 
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17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που πλήττει το νησί µας από τις βραδινές ώρες τις 24-1-2019  και για 
όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

18. Το αριθ. πρωτ. 1866/25-1-2019 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης που αφορά τα σοβαρά προβλήµατα 
που δηµιουργήθηκαν στο αγροτικό δίκτυο στην περιοχή Κουλουράτων της Τ.Κ Γριζάτων 

19. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

20. Την αριθ. πρωτ. 55951/27-12-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων  

21. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
22. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών 

του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα & µηχάνηµα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
 

Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 3 105,00 

    Σύνολο: 105,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 25,20 

    Συνολική ∆απάνη: 130,20 

 
 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6262.12 των εξόδων του προϋπολογισµού του έτους 2019.  
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                              
                                                                                                                                ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   

                                                                                                                                                                                                                                  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση  των  31/24-01-2019 & 34/25-01-2019 αποφάσεων  ∆ηµάρχου για 
την απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το χαµηλό 
βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 25η Ιανουαρίου 2019. 

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος  
Γεράσιµος- Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

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  µε αριθµ. πρωτ.   2916/6-02-2019  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας   
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4) τις   31/24-01-2019 & 34/25-01-2019 αποφάσεις   ∆ηµάρχου 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό τους  , τις    31/24-01-2019 & 34/25-01-2019 αποφάσεις   ∆ηµάρχου για την 
απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδα) που προκλήθηκαν από το χαµηλό 
βαροµετρικό «ΦΟΙΒΟΣ» την 24η Ιανουαρίου 2019 και από την 25η Ιανουαρίου 2019. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    32 / 2019                                                                                   Α∆Α: ΩΡΠΜΩΕ5-4ΒΣ                                            
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών (άσκηση ένδικου µέσου) 
µετά την έκδοση αρίθ. 2/6748/∆.Λ.Κ /24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης  του αναπληρωτή 
υπουργού οικονοµικών  Γ. Χουριαράκη» 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,     συνεχίζοντας  την συνεδρίαση   , εισηγούµενη το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας 

διάταξης«Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών µετά την έκδοση αρίθ. 2/6748/∆.Λ.Κ /24-01-
2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης  του αναπληρωτή υπουργού οικονοµικών  Γ. Χουριαράκη» (όπως εγκρίθηκε η 
συζήτησή της µε την  30/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΠΟΥΩΕ5-Ν20)   
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την αριθµ 135/31-01-2019  απόφαση  της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων  σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζονται οι ενέργειες της ΚΕ∆Ε –Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
µετά την έκδοση της  απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονοµικών  Γ. Χουριαράκη σύµφωνα µε 
την οποία  οι ∆ήµοι πρέπει  :   
* εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση αυτής (από 24-01-2019) η 
υποχρέωση ανοίγµατος λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 
* η µεταφορά των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων (όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 11 της 
ΥΑ) στο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. 
* η υποχρέωση των Φορέων όπως προβαίνουν σε συναλλαγές µέσω του ανωτέρω λογαριασµού 
ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και την πολυπλοκότητα και αναποτελεσµατικότητα 
που δηµιουργείται από τη διαχείριση των πόρων των ∆ήµων 
* Την υποχρεωτική πλέον απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέµονται, βάσει των 
σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθµού, από την ως άνω 
ηµεροµηνία, µε µεταφορά από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στους λογαριασµούς της ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
* Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών», ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και 
τις εποπτεύουσες Γ∆ΟΥ µε βάση κριτήρια, που ουσιαστικά περιορίζουν – αν όχι αποκλείουν – τη 
τήρηση λογαριασµών σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα πλην της ΤτΕ. 
* Την παρακολούθηση από την ∆ιεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού Προγραµµατισµού του ΓΛΚ, 
τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών των δήµων, που 
τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
* Την υποχρέωση των δήµων για έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΓΛΚ και του 
Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ), σε περίπτωση απόληψης από την Ταµειακή 
∆ιαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού υψηλότερου των δέκα εκατοµµυρίων ευρώ.  
Και  συµπληρώνει τα παρακάτω: Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έχοντας υπ’οψιν τη 
διάταξη του άρθρ. 72 παρ. 4 ν. 3852/2010 σύµφωνα µε την οποία «Η Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική 
απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει 
συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της (άσκηση ένδικων µέσων) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 
λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.», λόγω 
µείζονος σηµασίας του θέµατος προτείνεται  στο Σώµα να αποφασίσει την παραποµπή του εν λόγω 
θέµατος αρµοδιότητας της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς συζήτηση και λήψη 
απόφασης  .           
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι (για τεχνικούς λόγους) δεν έχει ενηµερωθεί για το σκεπτικό της ΚΕ∆Ε για το 
θέµα αυτό  εφόσον όµως είναι ένα ζήτηµα το οποίο είναι σοβαρό και αφορά την διαδικασία της διαχείρισης των 
συγκεκριµένων αποθεµάτων του ∆ήµου η παράταξή του συµφωνεί για την παραποµπή του θέµατος για συζήτηση 
στο ∆.Σ κατά την οποία  και θα τοποθετηθούν . 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει  ότι το ζήτηµα είναι πολιτικό γιατί η εντολή αυτή έρχεται 
µέσα από τους θεσµούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλουν όλα τα ταµειακά διαθέσιµα & της 
Ελλάδας για να τα παίζουν σε ρεπους και σε οµόλογα , προσθέτει ότι την πολιτική αυτή την  εφάρµοσε  
πλήρως η κυβέρνηση και συναίνεσε  η ∆ηµοτική Αρχή   εφόσον ήδη έχει ανοίξει λογαριασµό της  
ταµειακής διαχείρισης του ∆ήµου στην Τράπεζα της Ελλάδος . 
∆ηλώνει ότι συµφωνεί µε την   παραποµπή του εν λόγω θέµατος για λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο , καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης και της ∆ηµοτικής Αρχής για το θέµα αυτό ,  
προτείνει να κλείσει άµεσα ο ∆ήµος τον τραπεζικό  λογαριασµό που άνοιξε στην Τράπεζα της Ελλάδας 
και ψηφίζει την πρόταση του . 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος 
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος – Μινέτος ∆ιονύσιος (µε το σκεπτικό του). 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 

την αριθµ 135/31-01-2019  απόφαση  της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων. 

Την  αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών , Γ. 
Χουλιαράκη. 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Παραπέµπει το θέµα της αρµοδιότητας της «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός 
ενεργειών (άσκηση ένδικου µέσου)µετά την έκδοση της υπ’αρίθµ. υπουργικής αποφ. , αριθµ. οικ. 
2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη» στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέµατος. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   33  / 2019                                                                                 Α∆Α: ΨΚΣΟΩΕ5-Γ1Τ 

ΘΕΜΑ: Άσκηση έφεσης κατά της  168/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας. 

 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,    συνεχίζοντας    την συνεδρίαση   , εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης 

«Άσκηση έφεσης κατά της 168/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  1652/23-01-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  
κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά  έχει ως εξής:   
 

            Στις 6-7-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 16-6-2015 (αρ. κατ. 104/2015) αγωγή του 
Χρήστου Κυριακάτου και Χαράλαµπου Κυριακάτου, µε την οποία ζητούσαν τη διόρθωση 
κτηµατολογικών εγγραφών σε σχέση µε ακίνητο ευρισκόµενο εντός του οικισµού Αγίου ∆ηµητρίου 
Ληξουρίου. Το εν λόγω ακίνητο σύµφωνα µε το φάκελο που προσκόµισε η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
ανήκει στην κυριότητα του ∆ήµου ως κοινόχρηστη οδός ενώ  µε τον ίδιο τρόπο έχει χαρακτηρισθεί και 
από τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης.  
           Ειδικότερα η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών υποστηρίζει ότι η ένδικη εδαφική λωρίδα γης έχει 
κριθεί στο παρελθόν από την Υ∆ΟΜ, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (οικοδοµικών αδειών),  ως 
κοινόχρηστος χώρος ενώ και η Υπηρεσία ∆όµησης υποστηρίζει ότι η εν λόγω επίδικη έκταση 
εµφανίσθηκε από τον κ. Κώστα Κυριακάτο, πατέρα των εναγόντων, ως οδός προϋπάρχουσα από το 
1979 τουλάχιστον, προκειµένου να εκδοθεί επ’ ονόµατι του οικοδοµική άδεια. 
            Εν τούτοις το Μονοµελές Πρωτοδικείο µε την µε αριθ. 168/2018 απόφαση του έκανε δεκτή την 
αγωγή, αναγνώρισε τους ενάγοντες ως αποκλειστικούς κυρίους της εδαφικής έκτασης και διέταξε τη 
διόρθωση των ανακριβών εγγράφων  στα Κτηµατολογικά βιβλία.  
         Κατά της ως άνω απόφασης συντρέχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης. 
         Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
          Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης κατά 
της µε αριθ. 168/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, εξουσιοδοτώντας 
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σχετικά την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την κατάθεση αυτής καθώς και 
για την παράσταση κατά τη συζήτηση της, όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.   
         
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

 Η Πρόεδρος προτείνει  την  Άσκηση έφεσης κατά της 168/2018 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Παπαναστασάτος  Γεράσιµος και 
Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  1652/23-01-2019 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  . 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της 168/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας  , 

2) Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξουσία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κ. 
Νίκη Χριστοφοράτου να καταθέσει την  άσκηση έφεσης κατά της 168/2018 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  και να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όποτε αυτή 
οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   34 / 2019                                                                   Α∆Α: Ω5ΝΒΩΕ5-Σ7Β 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την  προµήθεια  µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 3ο θέµα    
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την  προµήθεια  µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ).» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  1859/25-01-2019  2ο 
Πρακτικό του της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών για τον  εν λόγω διαγωνισµό  το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                   Αργοστόλι 25-01-2019 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 1859 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 25.01.2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 
κατόπιν της αριθµ. 849/15-01-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά στις 10:00 π.µ., τις οικονοµικές προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 66197 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης του ∆ήµου 
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Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
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,  
α)την υπ. Αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β)την αριθ. 277/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 

αναγκαιότητα της προµήθειας µε αντικείµενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Α.Μ. 94/2018, προϋπολογισµού 305.000,00€,Με τη διενέργεια Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 

γ) Την αριθ. 124/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω3ΙΓΩΕ5-ΡΨ5 ) αποφασίσθηκε:1ον) η υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ δαπάνης 305.000,00€ & 2ον )η αποδοχή της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε µέγιστο όριο 
χρηµατοδότησης τις 305.000,00 € 

δ) Την µε Α.Π.:29733/21-6-2018 απόφαση ΥΠΕΣ(Α∆Α:Ψ4ΤΟ465ΧΘ7-ΝΡΚ) για την Ένταξη Πράξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο 
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» µε ποσό χρηµατοδότησης 305.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Πράξη ο δικαιούχος ∆ήµος για τη 
χρηµατοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), 

ε) Την µε αριθµό 94/2018 µελέτη, αρµοδίως συνταχθείσα από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισµού 305.000,00€, για την επιλογή 
αναδόχου µε τη διενέργεια Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ. 

στ) Την µε αριθµό 323/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 94/2018 
Μελέτης και Καταρτίθηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού που αφορά τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου 
ζ) της µε αριθµ. 4/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθµ. 126/03-01-2019 
Πρακτικού(1ου) 

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

θ) το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
ι) την αναγκαιότητα προµήθειας των ανωτέρω µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού για τις υπηρεσίες του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 

768/31441/15-11-2018 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 66197.  

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 25η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της αριθ. 768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς και την αριθµ. 849/15-01-2019 γραπτή 
ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους οικονοµικούς φορείς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού 
εκκίνησε στις 10:00 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 66197 
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 DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

27/12/2018, 20:59:18 122749 
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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.  

Σηµειώνεται ότι η αποσφράγιση του Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» της προσφοράς µε α/α Συστήµατος 122749,η οποία 
εκκίνησε στις 10:00:00 π.µ., ολοκληρώθηκε στις 10:11:34 π.µ., 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι αυτή έχει ως εξής: 

 Προµηθευτής  
 

ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
€(άνευ ΦΠΑ)  

Φ ΠΑ 24% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ € 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1 DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

244.737,90 58.737,10 303.475,00 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 της διακήρυξης πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη 
τιµή σύγκρισης :  
ανηγµένη τιµή = άθροισµα βαθµολογίας οµάδας Α+Β ήτοι, 
οικονοµική προσφορά(χωρίς το Φ.Π.Α.) 
ανηγµένη τιµή =14,534 = 0,000059  
244.737,90 
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ. αριθµ. 126/03-01-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την µε αριθµό 4/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς η οποία ενέκρινε το 1ο Πρακτικό , ο τελικός βαθµός αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου έχει 
ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΒΑ) 
 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

14,534 0,000059 

Κατόπιν των ανωτέρω και του γεγονότος ότι επετεύχθη έκπτωση ποσού 1.229,84€ ήτοι έκπτωση 0,5% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού της εν λόγω προµήθειας που δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς τα εξής:  
1) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=0,000059 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα. 
Αργοστόλι 25/01/2019 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
                                                                                       ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω 2ο  Πρακτικό 

του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς ανοικτού ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ. 

β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=0,000059. 
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επιφύλαξη ως προς την κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης της συγκεκριµένης προµήθειας. 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος  Γεράσιµος- Μινέτος 
∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  277 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την  323/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΥΨΥΩΕ5-ΖΟΞ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   126/ 3-01-2019    1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε 
την  
4/11-01-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΘΘ0ΩΕ5-ΚΗΒ 
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 1859/25-01-2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 1859 25-01-2019  2ο  Πρακτικό του Ηλεκτρονικού 

∆ιεθνούς ανοικτού ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € 

συµπ/νου ΦΠΑ. 

                    2. Ανακηρύσσει  προσωρινό αναδόχο  για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=0,000059 

          3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και  αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  

         4. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται  

          µετά την 26η Ιουνίου 2017  διέπονται από τις διατάξεις του ΒιβλίουΙV(άρθρα345έως374)του ν. 
4412/2016 και του Π.∆ 39/17«Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, 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, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του,σύµφωνα µε το αρθ. 360 επ.Ν.4412/16.Οι προθεσµίες 
άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ.361 Ν.4412/16.Ειδικά για 
προσφυγή κατά της διακήρυξης,η πλήρης γνώση τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών 
από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου,όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17(άρθρο 362 παρ.2 ν.4412/2016 και § 2 άρθρου 8 
Π∆ 39/17. 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ.Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής 
θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού. 
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας 
του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου.pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),η οποία πιστοποιείται από 
τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.της Γενικής Γραµµατείας 
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Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού,ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ,η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail). 
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης 
µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος“ Επικοινωνία”. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    35/ 2019                                                                        Α∆Α: ΩΑ2ΛΛΩΕ5-ΦΦΕ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019». 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 4 ο θέµα ηµερήσιας  διάταξης: 
Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 1498/22-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το 

οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αργοστόλι: 22.01.2019  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                         Aριθ.Πρωτ.: 1498      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

 
Σήµερα 22/01/2019 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 

33/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 1332/21-01-2019 πρόσκληση του   Προέδρου της, 
αποτελούµενη από τους: 

1.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος, ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 

υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  , σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ. 930/36244/28-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

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 δεν έχει πρωτοκολληθεί  καµία(1) προσφορά,  

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  και αναλυτικά: 
1]SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο ∆ιονύσιο ∆ελλάλη του Γεωργίου 
µε  Α∆Τ: ΑΕ 300557, η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 1490/22-01-2019 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία του 
παραπάνω αναφεροµένου συµµετεχόντα και  ειδικότερα: 
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1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.) και 
αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 930/36244/28-12-2018 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Κλειστό Φάκελο µε την ένδειξη Προσφορά συνοδευόµενο από την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  και την αναγραφή σε 
αυτόν της λέξης Προσφορά, της επωνυµίας της αναθέτουσας αρχής, του τίτλου της σύµβασης και του αριθµού της διακήρυξης, της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και των στοιχείων του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 8της αριθ. 930/36244/28-12-2018 
διακήρυξης 

β)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά», χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 8, εδάφιο «Περιεχόµενα Υποφακέλου Α: «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
της αριθ. 930/36244/28-12-2018 διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16) 
γ)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο  άρθρο 1 και στο άρθρο 8, εδάφιο «Περιεχόµενα Υποφακέλου Β: «Τεχνική Προσφορά» της αριθ. 
930/36244/28-12-2018 διακήρυξης (αρ.94 του Ν.4412/16)  

δ) εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 
8 εδάφιο «Περιεχόµενα Υποφακέλου Γ «Οικονοµική Προσφορά»  της αριθ. 930/36244/28-12-2018  ∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16) 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC 
Α.Ε.)»  προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της Τεχνικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας, και αφού τα έλεγξαν και 
τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 930/36244/28-12-2018,και αναλυτικά : 
 α)επιτελική σύνοψη του λογισµικού αναφοράς σύµφωνα µε το σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο  άρθρο 1  της αριθ. 
930/36244/28-12-2018 διακήρυξης, 
 β)τεχνική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο  άρθρο 1  της αριθ. 930/36244/28-12-2018 
διακήρυξης και της αριθ.2/2018 Μελέτης που συνέταξε  το  Τµήµα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία «SINGULAR 
LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR 
LOGIC Α.Ε.)»  προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της Οικονοµικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας,  και  
διαπίστωσε τα κάτωθι : η εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  προσέφερε  το ποσό  των 46.782,09€ (χωρίς ΦΠΑ)  και  
ποσοστό έκπτωσης  1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης. H  οικονοµική προσφορά παρουσιάστηκε πλήρη βάσει της  µε 
αριθ. 930/36244/28-12-2018 διακήρυξης, εφόσον η προσφορά αφορούσε το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 930/36244/28-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
 β)την  υπ΄αριθ.  2/2018 Μελέτη του Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 γ)την αριθ. 415/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 2/2018 Μελέτη Τµήµατος Τεχνολ. 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 δ)την αριθ. 36250/28-12-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 377/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του Συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2019» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη µειοδότη θα έθετε σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό ανάδοχο για την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 

SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC 
Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι  έκπτωση ποσού 472,55€ και συνολική προσφορά 
µε ΦΠΑ 58.009,79€,  

Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ___________ 
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3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________ 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

                    Η Πρόεδρος προτείνει α) την  έγκριση ως έχει του µε αριθ. πρωτ. 1498/22-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής  του  
συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για  

την Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2019» µε Ενδεικτικό Προϋπολογισµό: 58.595,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) και  β) την 
ανακήρυξη ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC 
Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι  έκπτωση ποσού 472,55€ 
και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.009,79€. 

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος  Γεράσιµος- Μινέτος 
∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την  415/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
Την  377/27-12-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του ∆ιαγωνισµού 
Α∆Α: ΩΝ1ΠΩΕ5-Μ7Θ 

• Το µε αρθ. Πρωτ. 1498/22-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• Την εισήγηση της Προέδρου:  
     
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

              1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 1498/22-01-2019 Πρακτικό  της Επιτροπής  του  συνοπτικού διαγωνισµού  
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για  

Την « Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019» µε Ενδεικτικό Προϋπολογισµό: 58.595,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

 
2. Ανακηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η 
οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι  έκπτωση ποσού 472,55€ και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 58.009,79 €. 

 

 

3.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.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, 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 παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  36  / 2019                                                                       Α∆Α: 6ΨΟΜΩΕ5-ΘΙ8                
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 5 ο θέµα ηµερήσιας  
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού του  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019»θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 2301/31-01-2019 Πρακτικό 1o της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού 
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αργοστόλι:  31.01.2019    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      Αριθ.Πρωτ.:  2301 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
ΤΚ:28100,ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΤΗΛ.: 26713-601555/60153 
ΦΑΞ:26710-22572 
Email:prom@kefallonia.gov.gr & 
log.dim.kef@gmail.com 
 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών Προµηθειών για το έτος 
2019(Ν.4412/2016),Αριθ. Απόφασης:18/2019 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 31.01.2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 1703/24-01-2019 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον µε α/α συστήµατος :69110,ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 936/36381/31-12-2018 
∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων. 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, την υπ. Αριθ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,  και το νοµικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 69110.  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα 
µε το άρθρο 1.5 της αριθ. 936/36381/31-12-2018 ∆ιακήρυξης η 25η Ιαναουαρίου 2019(25/01/2019) και ώρα 23:59:00, και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ήταν η 31η Ιανουαρίου 2019(31/01/2019) και ώρα 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 69110 και διαπίστωσε 
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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:   

Α/Α Προµηθευτής Ηµεροµηνία 
Υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα Υποβολής 
Προσφοράς 

Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25/01/2019 11:06:05 124683 

  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.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αποσφράγισης των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 
εκκίνησε  στις 10:00:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:07:48. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του 
διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1, αριθ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξης), την 31η Ιανουαρίου 2019 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, ήτοι  του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι:   
α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:124683(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» της αριθ. 936/36381/31-12-2018 ∆ιακήρυξης,  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ, του ∆.Γ.Α. , της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και της Β΄θµιας 
Σχολικής Επιτροπής 

από τον παρακάτω προµηθευτή και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο 
µοναδικό α/α συστήµατος : 

Α/Α Προµηθευτής Ηµεροµηνία 
Υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα 
Υποβολής 
Προσφοράς 

Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 25/01/2019 11:06:05 124683 

β)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε»  ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 936/36381/31-12-2018 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 557/2018 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. Υποκ/µα 58 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ποσού 
1.490,63€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ, άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 
147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της  αριθ. 936/36381/31-12-2018 διακήρυξης, 4) 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 
5)σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» 

γ)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατέθεσε (µε τον αριθ.2012/28-01-2019 
φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 936/36381/31-12-2018 ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 936/36381/31-12-2018 
∆ιακήρυξης(άρθρο 3.1.1)και   τους όρους της αριθ. 10/2018 Μελέτης , οµόφωνα αποφάσισε  την  συνέχιση του διαγωνισµού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,ήτοι - µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ- να προχωρήσει στην 
αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» του οικονοµικού φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την 
ένδειξη  “ ∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά” ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  
και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (α/α προσφοράς 124683),   

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του 
Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω αναφεροµένης  κατατεθειµένης προσφοράς.  

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 αποσφραγισθεί ο Υποφάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» της 
προσφοράς, µε α/α συστήµατος 124683 . 
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Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών του (υπό)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», ήτοι εκκίνησε  στις 11:00:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 11:05:11 

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η  προσφορά  αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε  ο 
υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς µε α/α συστήµατος 124683 ,µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 936/36381/31-12-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 3.1.1) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», 

β) την υπ. αριθµ. 1703/24-01-2019 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής - µέσω της διαδικτυακής πύλης του 
ΕΣΗ∆ΗΣ(επικοινωνία) αφενός προς όλους τους συµµετέχοντες  και αφετέρου προς τα Μέλη της Επιτροπής,  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της ως άνω αναφεροµένης οικονοµικής προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
1ον)η οικ. προσφορά της µε α/α συστήµατος 94014 προσφοράς, ήτοι η οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  αφενός αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του 
Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ, του ∆.Γ.Α. , της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και της Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και 
αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 73.871,952€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  83.475,305€(µε ΦΠΑ 13%)  και  έκπτωση ποσού  
659,558€, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 0,89%(0,885%) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) τους  όρους της αριθ. 936/36381/31-12-2018  διακήρυξης, 
β)την αριθ. 10/2018  Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
γ) Την  µε αριθµ. 423/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ.  10/2018 

Μελέτη για Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 84220,60 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%) 
      δ)την  αριθ.  387/2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
της ∆ιακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019»,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 84220,60 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%), µε 
σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, 
     ε)την µε α/α συστήµατος 124683, προσφορά της επιχείρησης µε την  επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», 
   στ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
     ζ)τις διατάξεις του 4555/2018  

η)την υπ΄αριθ. 936/36381/31-12-2018  (Α∆Α:6Ε0ΡΩΕ5-Γ0Χ & Α∆ΑΜ:18PROC004296161)  Απόφαση του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς  µε την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 84220,60 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%) 
    θ)Την µε αριθµ. 10/2018 Μελέτη για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
84.220,60 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%) που συντάχθηκε από τη   ∆/νση ∆ιοικητικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς), 
    ι) Την µε  αριθµ. πρωτ.: 36382/31-12-2018,Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΩΓΖ7ΩΕ5-3Ε5 & Α∆ΑΜ:18PROC004296173)  για 
την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 84.220,60 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & 
µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%),που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 ια) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», προϋπολογισµού 84.220,60 € µε 
Φ.Π.Α.13%, για την κάλυψη των αναγκών του Εργατοτεχνικού Προσωπικού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του 
Προσώπων, 
 ιβ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 10/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα 
αγοράς και οι τιµές από προηγούµενους διαγωνισµούς  και ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο 
δυνατό ποσοστό έκπτωσης, 
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 ιγ) το  γεγονός  ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό 
έκπτωσης, 
            ιδ)την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς µε α/α συστήµατος 94014,εκτιµώµενου ότι τόσο το 
περιεχόµενό της όσο και η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε την τιµή που προσφέρθηκε σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή παρεµφερή είδη, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
             1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ, του ∆.Γ.Α. , της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., της Α΄θµιας Σχολικής 
Επιτροπής και της Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» -µε 
έκπτωση ποσού 659,558€ επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι έκπτωση  0,89%(0,885%) και  συνολική προσφορά 
73.871,952€( άνευ Φ.Π.Α.) & 83.475,305€(µε ΦΠΑ 13%) , και αναλυτικά : 
           α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ποσό 44.770,880€(άνευ Φ.Π.Α.) & 50.591,094€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           β)για το ∆.Γ.Α. ,ποσό 5.440,512€(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.147,779€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           γ)για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. ,ποσό 3.230,304€(άνευ Φ.Π.Α.) & 3.650,244€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           δ)για τον ΟΚΑΠ ,ποσό 6.120,576€(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.916,251€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           ε)για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 8.925,840€(άνευ Φ.Π.Α.) & 10.086,199€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
         στ) για την Β’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 5.383,840€(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.083,739€(µε Φ.Π.Α. 13%) 

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 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ5555555555555Υ                α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________________ 
              β) ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ _______________ 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
  Η Πρόεδρος προτείνει α) την  έγκριση ως έχει του µε αριθ. πρωτ. 2301/31-01-2019 Πρακτικού Ι της  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού προϋπολογισµού 
74.531,51 € επί πλέον Φ.Π.Α. 13% 9.689,09 ήτοι σύνολο 84.220,60 µε το Φ.Π.Α. 

και  β) Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» -µε 
έκπτωση ποσού 659,558 € επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι έκπτωση  0,89% (0,885%) και  συνολική προσφορά 
73.871,952 €( άνευ Φ.Π.Α.) & 83.475,305 €(µε ΦΠΑ 13%) , και αναλυτικά : 
           α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ποσό 44.770,880 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 50.591,094 €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           β)για το ∆.Γ.Α. ,ποσό 5.440,512 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.147,779 €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           γ)για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. ,ποσό 3.230,304 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 3.650,244 €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           δ)για τον ΟΚΑΠ ,ποσό 6.120,576€(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.916,251€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           ε)για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 8.925,840 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 10.086,19 9€(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
         στ) για την Β’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 5.383,840 €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.083,739 €(µε Φ.Π.Α. 13%) 

 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος  Γεράσιµος- Μινέτος 
∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την  423/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
Την  387/31-12-2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των 
όρων του ∆ιαγωνισµού Α∆Α: 6 Ο95ΩΕ5-54Λ         
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• Το µε αρθ. Πρωτ. 2301/31-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

              1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 2301/31-01-2019 Πρακτικού Ι της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού 
προϋπολογισµού 74.531,51 € επί πλέον Φ.Π.Α. 13% 9.689,09 ήτοι σύνολο 84.220,60 µε το Φ.Π.Α. 

 
2. Ανακηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των 
Νοµικών του Προσώπων ήτοι του ΟΚΑΠ, του ∆.Γ.Α. , της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και της Β΄θµιας Σχολικής 
Επιτροπής, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» -µε έκπτωση ποσού 659,558€ επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι έκπτωση  0,89%(0,885%) και  συνολική προσφορά 73.871,952€( άνευ Φ.Π.Α.) & 
83.475,305€(µε ΦΠΑ 13%) , και αναλυτικά : 
           α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ποσό 44.770,880  €(άνευ Φ.Π.Α.) & 50.591,094   €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           β)για το ∆.Γ.Α. ,ποσό 5.440,512€  (άνευ Φ.Π.Α.) & 6.147,779  €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           γ)για την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. ,ποσό 3.230,304  €(άνευ Φ.Π.Α.) & 3.650,244  €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           δ)για τον ΟΚΑΠ ,ποσό 6.120,576  €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.916,251  €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
           ε)για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 8.925,840  €(άνευ Φ.Π.Α.) & 10.086,199  €(µε Φ.Π.Α. 13%) & 
         στ) για την Β’θµια Σχολική Επιτροπή ,ποσό 5.383,840  €(άνευ Φ.Π.Α.) & 6.083,739  €(µε Φ.Π.Α. 13%) 
 

3. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του.  

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 σε αυτόν 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, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    38  / 2019                                                                Α∆Α: Ψ79ΝΩΕ5-ΩΒΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι (γ’ απόσπασµα) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη 
το 7ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού Ι (γ ‘ απόσπασµα) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 1804/24-01-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού κ. ∆ηµητρίου Στουπά σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το εν λόγω Πρακτικό το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (γ’ απόσπασµα) 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 
«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 

 
Προϋπολογισµού 74.052,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
Στο Αργοστόλι την 24 Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα 

Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 205/2017 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
και αποτελείται από τους εξής:  
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ  
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο Πρόεδρος ανέγνωσε και έθεσε υπόψη 
των µελών το υπ’ αρίθ. 33.923/06-12-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής µε συνηµµένη την 349/2018 
Απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού Ι (β’ απόσπασµα), αποδοχής των διευκρινήσεων της διαγωνιζόµενης 
σύµπραξης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 
ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» και συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Στη συνέχεια σε δηµόσια συνεδρίαση, κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 811/15-01-2019 πρόσκληση 
του Προέδρου του οργάνου, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας εφαρµόζοντας τις υπ’ αριθ. 
298/2018 & 349/2018 Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόµενα της παρ. 4.4 της διακήρυξης 
προχώρησε στο άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

Τα στοιχεία που περιέχονταν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά καταγράφηκαν από την 
επιτροπή διαγωνισµού, είναι τα εξής: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ 

1. 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», 
«ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και 

«ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

1. Τεχνική Έκθεση (22.2.α)  
2. Πρόταση Μεθοδολογίας (22.2.β)  
3. Χρονοδιάγραµµα (22.2.γ) 
4. Οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και 

κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας 
µελέτης (22.2.δ) 

5. Στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης (22.2.ε)  

 
Στη συνέχεια και ενώ ολοκληρώθηκε η καταγραφή και µονογραφή των ανωτέρω στοιχείων η Επιτροπή 

συνέχισε σε κλειστή πλέον συνεδρίαση τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και τη βαθµολόγησή τους, µε την 
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης.  
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Α
/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
(1-100) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  
Κριτήριο Κ1: Βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από 
την τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της 
µελέτης 

Πολύ καλή η εκτίµηση του 
αντικειµένου και των στόχων 
της προς εκπόνηση µελέτης. 

70 

Κριτήριο Κ2: Πληρότητα και αξιοπιστία της 
µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και 
συγκεκριµένα ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης 
από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 
οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας 
των ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του 
συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία 
του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, 
σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα 
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να 
εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο 
ποιοτικό επίπεδο 

Πολύ καλή η ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας ως προς την 
πληρότητα και την αξιοπιστία. 
 
Ιδιαιτέρως ικανοποιητική η 
εµπειρία από παρόµοιες 
µελέτες του διαγωνιζόµενου 
καθώς και οι διαδικασίες που 
παρουσιάζονται για την 
υλοποίηση του αντικειµένου 
της µελέτης 
 
Ικανοποιητική η εµπειρία του 
συντονιστή της οµάδας 
µελέτης. 
 
Από τα αναγραφόµενα στην 
τεχνική προσφορά φαίνεται 
να εξασφαλίζονται οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στο Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων στον 
προβλεπόµενο χρόνο. 
 
Θετικά αξιολογείται η 
εκπόνηση ΠΠΜ πέραν των 
απαιτήσεων της παρούσας 
σύµβασης. 

75 1 

«ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 
ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» 

Κριτήριο Κ3: Οργάνωση του οικονοµικού 
φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον 
καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας 
και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής 
της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 

Πολύ καλή οργάνωση του 
διαγωνιζόµενου µε σαφή 
καθορισµό καθηκόντων και 
αρκετά καλή  στελέχωση του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος. 
Επάρκεια στη συνοχή των 
οµάδων µελέτης κατηγοριών 
(6), (8) & (21). 

70 
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Α
/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
(1-100) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  
Κριτήριο Κ1: Βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από 
την τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της 
µελέτης 

Ιδιαίτερα καλή η προσέγγισης 
των στόχων που θέτει το 
Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων 
της παρούσας σύµβασης. 70 

Κριτήριο Κ2: Πληρότητα και αξιοπιστία της 
µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και 
συγκεκριµένα ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης 
από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 
οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας 
των ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του 
συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία 
του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, 
σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα 
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να 
εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο 
ποιοτικό επίπεδο 

Τεκµηριωµένη έκθεση 
µεθοδολογίας και πλήρης 
ανάλυση στις τεχνικές 
λεπτοµέρειες που την 
αφορούν. 
 
Πολύ καλή η επάρκεια από 
πλευράς εµπειρίας  του 
διαγωνιζόµενου από 
παρόµοιες µελέτες και οι 
ενέργειες που αποτυπώνονται 
στην τεχνική προσφορά για 
την διεκπεραίωση της 
σύµβασης. 
 
Μεγάλη εµπειρία του 
συντονιστή της οµάδας 
µελέτης. 
 
Κρίνεται αρκετά καλή η 
στελέχωση του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος 
και φαίνεται να διασφαλίζεται 
η εκπόνηση της µελέτης στον 
προβλεπόµενο χρόνο. 
 
Θετικά αξιολογείται η 
εκπόνηση ΠΠΜ & εκθέσεων 
προόδου εργασιών πέραν 
των συµβατικών 
υποχρεώσεων καθώς και η 
εναρµόνιση επιµέρους 
Συστήµατος ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας στο πλαίσιο ενός 
συνολικού συστήµατος κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης. 

80 
2 

«ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

- ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 
ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

Κριτήριο Κ3: Οργάνωση του οικονοµικού 
φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον 
καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας 
και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής 
της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 

∆ιαπιστώνεται η οργανωτική 
αποτελεσµατικότητα και 
επάρκεια της οµάδας 
µελέτης. 
 
Ικανοποιητικός βαθµός 
συνοχής των οµάδων 
µελέτης κατηγοριών (6), (8) & 
(21). 

70 
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Α
/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
(1-100) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  
Κριτήριο Κ1: Βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από 
την τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της 
µελέτης 

Πολύ καλή η προσέγγιση του 
αντικειµένου και των στόχων 
της προς εκτέλεση σύµβασης 
µελέτης. 70 

Κριτήριο Κ2: Πληρότητα και αξιοπιστία της 
µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και 
συγκεκριµένα ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης 
από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 
οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας 
των ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του 
συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία 
του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, 
σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα 
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να 
εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο 
ποιοτικό επίπεδο 

Πολύ καλή η ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας ως προς την 
πληρότητα και την αξιοπιστία. 
 
Πολύ ικανοποιητική η 
εµπειρία από παρόµοιες 
µελέτες του διαγωνιζόµενου 
(κυρίως του στατικού) καθώς 
και οι διαδικασίες που 
παρουσιάζονται για την 
υλοποίηση της σύµβασης 
 
Μεγάλη η εµπειρία και η 
ικανότητα του συντονιστή της 
οµάδας µελέτης. 
 
Πολύ καλή η στελέχωση του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος. 
 
Τεκµηριώνεται επαρκώς η 
προσέγγιση των στόχων που 
έχουν τεθεί στο Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων εντός 
του προβλεπόµενου χρόνου. 
 
Θετικά αξιολογείται η 
εκπόνηση ΠΠΜ πέραν των 
απαιτήσεων της παρούσας 
σύµβασης καθώς και οι 
εσωτερικές διαδικασίες 
παραγωγής της µελέτης. 

80 3 

«ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ 

Η/Μ ΑΕΜ» και 
«ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

Κριτήριο Κ3: Οργάνωση του οικονοµικού 
φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον 
καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας 
και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής 
της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 

Πολύ καλή οργάνωση του 
διαγωνιζόµενου µε σαφή 
καθορισµό καθηκόντων.  
 
Επάρκεια ανθρώπινου 
δυναµικού και  συνοχής των 
επί µέρους οµάδων µελέτης. 

70 
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Συνοψίζοντας την βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την λεκτικά 
αιτιολογηµένη  ως ανωτέρω αξιολόγηση προκύπτει    

 
Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς (UΤ.Π.): 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

UΤ.Π. 

1 

«ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 75 x 0,40 + 70 x 0,30) = 

72 

 
 
 

2. 

«ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - 

ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 
ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  

ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. «MRA 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 80 x 0,40 + 70 x 0,30) =  

74 

 
 
 

3. 

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», 
«ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και 
«ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 80 x 0,40 + 70 x 0,30) =  

74 

 
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων σχηµάτων κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την λύση της 
συνεδρίασης . 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως  ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα 
 
Αργοστόλι 24-01-2019 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ   

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση του Πρακτικού Ι (γ΄απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για 
την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
– και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

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

• Την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων    

• Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 

• 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 334/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3 

• το µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας   

• την  298/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: 7ΜΩ3ΩΕ5-ΙΛΠ    

• το αρίθµ πρωτ. 32292/22-11-2018  έγγραφο του  εκπρόσωπου της  εταιρίας κ. Γιάννη Μαρνέρη 

• το  από 6-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι ( β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε 
την 349/4-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΣΟ8ΩΕ5-3ΞΣ     

• το µε αρίθ πρωτ. 1804/24-01-2019 Πρακτικό Ι (γ απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

• την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  στο σύνολό του , το µε αρίθ πρωτ. 1804/24-01-2019 Πρακτικό Ι (γ απόσπασµα) της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
2)  Την    συνολική  βαθµολογία   των  τεχνικών προσφορών  µε την εφαρµογή των κριτηρίων 
ανάθεσης των διαγωνιζοµένων σχηµάτων  όπως παρακάτω :  
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

UΤ.Π. 

1 

«ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε.» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 75 x 0,40 + 70 x 0,30) = 

72 
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2. 

«ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - 

ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 
ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 80 x 0,40 + 70 x 0,30) =  

74 

 
 
 

3. 

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 

Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 
ΑΕΜ» και 

«ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

 
UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  
=(70 x 0,30 + 80 x 0,40 + 70 x 0,30) =  

74 

  

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως 
καταρτίσθηκε  µε την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    39  / 2019                                                                     Α∆Α: ΩΟΥΤΩΕ5-Σ5Π 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού Ι σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση   εισηγούµενη το 8ο   θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού Ι σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)»θέτει υπόψη των 

Μελών της Επιτροπής το  από 22-01-2019 σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρακτικό Ι   του   εν λόγω  
διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
Π/Υ:  151.523,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:  αρ. πρωτ. 32699/27-11-2018 (Α∆ΑΜ: 18PROC004071876  2018-11-27) 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  αρ. πρωτ. 32716/27-11-2018 ( Α∆Α: 6ΕΓΙΩΕ5-ΒΙΞ ) 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ:  78192 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  15/01/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:  22/01/2019, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  
Στο Αργοστόλι στις 22 Ιανουαρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλληνίας, που εδρεύει στην Λ. 
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Βεργωτη 160 , η επιτροπή διαγωνισµού του ως άνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 959-
50/13-12-2017 (Α∆Α: 6ΕΝ0ΩΕ5-0Ξ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ιονίων Νήσων,         Η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

Λορεντζάτου Ελβίρα , µηχανολόγος µηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος ∆ήµου . Κεφ/νίας, ως πρόεδρος,  
Πανέρης  Σταύρος  , πολιτικός  µηχανικός   Τ.Ε., υπάλληλος Π.Ε. Κεφ/νίας, τακτικό µέλος 
Βιτωράτου Σπυριδουλα , τοπογράφος µηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Π.Ε. Κεφ/νίας, τακτικό µέλος. 

Έργο της επιτροπής διαγωνισµού είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του ως άνω 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία διακήρυξη και στην Κ.Υ.Α. 
117384/26-10-2017 (ΦΕΚ-3821/Β’/31-10-2017) µε τη χρήση του υποσυστήµατος για τα έργα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Συγκεκριµένα, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, ο χειριστής διαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες τον 
σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – έργα) και 
διαβίβασε ηλεκτρονικά, µέσω του υποσυστήµατος, τον φάκελο του διαγωνισµού στην επιτροπή, 
διαγωνισµού  προκειµένου να εκτελέσει το έργο της.  
Ο κατάλογος συµµετεχόντων στην εκτυπώσιµη µορφή του αρχείου έχει ως εξής: 

Α/Α Συστήµατος: 78192 
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 28/12/2018 12:46:36 

2 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 14/01/2019 10:29:27 

3 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 14/01/2019 20:17:58 

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ- 
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

14/01/2019 20:21:18 

 
Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ. FE5D086049DBC7E2CAF8321A5254858B 

 
Η επιτροπή διαγωνισµού προέβη αρχικά στη κατάργηση της πρόσβασης του χειριστή διαγωνισµού της 
Αναθέτουσας Αρχής, από το περιβάλλον του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος.  
Στη συνέχεια, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, η επιτροπή διαγωνισµού 
προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής" και του 
υποφακέλου "Οικονοµική Προσφορά" του υποσυστήµατος, δηλαδή σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, µέσω του περιβάλλοντος αποσφράγισης του 
υποσυστήµατος. 
Ακολούθως η επιτροπή παρήγαγε τον σχετικό κατάλογο µειοδοσίας, µέσω σχετικής επιλογής του 
περιβάλλοντος του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος. 
Τον ως άνω κατάλογο µειοδοσίας η επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνηµµένα 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού" του περιβάλλοντος του προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος, 
προκειµένου να λάβουν γνώση όλοι οι προσφέροντες. Η εκτυπώσιµη µορφή του αρχείου είναι η εξής: 

Α/Α Συστήµατος: 78192 
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 
1 102980 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 51,76 % 
2 108722 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ- 

∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

24,23 % 

3 108704 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 10,72 % 
4 106810 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 
5,00 % 

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
234790D6B1F378C7844AE43AB850819 

Κατόπιν η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει παραγωγής σχετικού ψηφιακού 
αρχείου από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. Οι 
προσφορές αποδείχτηκαν οµαλές. Τον ως άνω έλεγχο οµαλότητας η επιτροπή ανάρτησε στον 
ηλεκτρονικό χώρο "Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού" του περιβάλλοντος του προέδρου 
επιτροπής του υποσυστήµατος, προκειµένου να λάβουν γνώση όλοι οι προσφέροντες. 
Ακολούθως ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης των 
συµµετεχόντων, αφού προβλήθηκαν και αντλήθηκαν µέσω σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος 
προέδρου επιτροπής του υποσυστήµατος. Παρατηρηθηκαν τα εξής :  
α) Ο οικονοµικός φορέας  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής , και η προσφορά του απορρίπτεται. (άρθρο 15 της διακήρυξης ) 
β) Ο οικονοµικός φορέας  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ- ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  κατέθεσε δυο (2) εγγυητικές  επιστολές συµµετοχής µε µικρότερο χρόνο ισχύος 
από τον καθορισµένο στην διακήρυξη (310 ηµέρες αντί 396 ηµέρες)  και η προσφορά του 
απορρίπτεται. (άρθρο 15 της διακήρυξης ). 
γ) Ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ  κατέθεσε καθ όλα παραδεκτή 
προσφορά  
δ) Ο οικονοµικός φορέας  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥΚΟΣΜΑ  δεν κατέθεσε εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής , και η προσφορά του απορρίπτεται. (άρθρο 15 της διακήρυξης ) 
 Έγινε επικοινωνία µε τους εκδότες των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους, και αποδείχτηκαν όλες έγκυρες. 
Στον παρακάτω κατάλογο καταχωρούνται συνοπτικά τα στοιχεία ελέγχου των προσφορών, µετά τον 
έλεγχο της κάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα 

Παραδεκτ
ή 

προσφορ
ά 

Εγγυητική επιστολή Έλεγχος γνησιότητας

1 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ - - 

2 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ- ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΟΧΙ 

ΤΜ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Αρ. e-38097 

ΤΜ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Αρ. e-38100 
 
 

ΝΑΙ (30571) 
ΝΑΙ (31072) 

3 
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 

ΝΑΙ 
ΤΜ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 

Αρ. e-38210 
ΝΑΙ (30572) 

4 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΑ 

ΟΧΙ - - 
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού 
µειοδότη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στον οικ. φορέα ¨ ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ ¨, µε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση προσφοράς δέκα και εβδοµήντα δυο  τοις εκατό (10,72%). 

Αφού δόθηκε ξανά η πλήρης πρόσβαση στους χειριστές διαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, µέσω 
σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος του προέδρου της επιτροπής του υποσυστήµατος, διαβιβάστηκε 
το παρόν Πρακτικό (υπό µορφή ηλεκτρονικού αρχείου) ως “Εσωτερικό”, για τη διαδικασία της έγκρισης 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
  Αργοστόλι, 22 Ιανουαρίου 2019 
  Τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού 
   
  Λορεντζάτου Ελβίρα, πρόεδρος 
   
  Πανέρης Σταύρος  τακτικό µέλος 
   
  Βιτωράτου Σπυριδούλα , τακτικό µέλος 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει του Πρακτικού Ι σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και την ανακήρυξη προσωρινού   
µειοδότη τον οικονοµικό  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» , ο οποίος 
προσέφερε   µέση τεκµαρτή έκπτωση δέκα και εβδοµήντα δυο  τοις εκατό (10,72%). 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

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

• Την  332 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου 
ανάθεσης) 

• Την 329/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων   Α∆Α: 

6ΘΕΜΩΕ5-Γ0Ε) ). 

• Την  αρίθ.  867/19-11-2018 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΓΓΗΩΕ5-8 Ο3). 

• Την 29/21-01-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί συγκρότησης Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού Α∆Α: 6ΕΝ0ΩΕ5-0Ξ6 

• Την   µε αρίθ. πρωτ. 32716/27-11-2018  διακήρυξη(Α∆ΑΜ: 18PROC004071876  2018-11-27) 

• Το από 22-01-2019 Πρακτικό Ι σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

• την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

• 1) Εγκρίνει  στο σύνολό του , το από 22-01-2019 Πρακτικό Ι σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (29-01-
2019)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
προϋπολογισµού  187.889,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

2) Ανακηρύσσει  προσωρινό  µειοδότη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» , ο οποίος προσέφερε   µέση τεκµαρτή έκπτωση δέκα και εβδοµήντα 
δυο  τοις εκατό (10,72%). 
3) Η παρούσα  απόφαση  κοινοποιείται µέσω  της λειτουργίας “επικοινωνία” σε όλους τους 
προσφέροντες  και παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 
συµµετεχόντων. 
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4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του.  

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 σε αυτόν 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, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της  µε αρίθ. πρωτ. 
32716/27-11-2018  διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 329/2019 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής (Α∆Α: 6ΘΕΜΩΕ5-Γ0Ε) . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                     Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         
                                                                                                                      Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                   
                                                                                                        Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          
                                                                                                                         Μινέτος ∆ιονύσιος  
                                                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος 
 
Σοφία Γαρµπή 
 Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         

 


