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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της  1 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  13  η  Ιανουαρίου  
2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Τετάρτη      και ώρα 13 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     1140/13-01-2016  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                       
2.   Ιωάννης Λυκούδης                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                     
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                        ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                           
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                   Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                             
5. Γκισγκίνης Νικόλαος  
6. Κουρκουµέλης Ηλίας  
 
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    1 / 2016                                                                          Α∆Α: 7ΦΦ9ΩΕ5-Υ4Ζ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκδίκαση ένστασης κατά της 
διακήρυξης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη 
το  µοναδικό θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκδίκαση 
ένστασης κατά της διακήρυξης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το  µε αριθ. πρωτ.  297/05-01-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς 
έγκριση το αριθ. 296/05-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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 Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ  β)  την απόρριψη της µε αριθµ. πρωτ. 148/4-01-2016 ένστασης της εταιρίας EuroAthletic  και 
 γ ) να δοθεί εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την συνέχιση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» σύµφωνα µε την 404/2015 απόφαση 
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της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων διακήρυξης ) και τους όρους της αριθ. 49716/28-12-
2015 διακήρυξης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν δηλώνουµε ότι διαφωνούµε  ότι το θέµα είναι 
κατεπείγον αν και  η ∆ηµοτική Αρχή το έχει κάνει ήδη κατεπείγον εφόσον  µέσα σε είκοσι µέρες το έχει 
συλλάβει σαν ιδέα το έφερε σαν µελέτη , το ενέκρινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το πέρασε και από την 
Οικονοµική Επιτροπή . Εµείς είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτός ο διαγωνισµός για την 
αγορά οργάνων γυµναστικής σε δύο ανοικτούς χώρους έρχεται από το πουθενά, από ότι αποδείχτηκε και 
στο ∆.Σ δεν υπάρχει καµία αίτηση είτε δηµότη είτε συλλόγου εν πάσει περιπτώσει που θα µπορούσαµε 
να ακούσουµε σε τι αναφέρεται  για την κάλυψη κάποιων αναγκών αν υπάρχουν  , είναι µία πρόκληση 
απέναντι στις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά σε αθλητικά όργανα και στα σχολεία αλλά και στις 
παιδικές χαρές , να δίνει τριάντα πέντε χιλιάδες για να κάνει δύο χώρους ανοικτής γυµναστικής στο 
Αργοστόλι και στο Ληξούρι και µάλιστα όταν δεν χρηµατοδοτούνται από κάποιο πρόγραµµα και να  
υπάρχει κίνδυνος να  χάσουµε τα λεφτά αλλά από ίδιους πόρους και όταν ειδικά στο Ληξούρι δεν 
υπάρχουν παιδικές χαρές ,όταν ξέρουµε ότι τα δηµοτικά τα γυµνάσια και τα λύκεια δεν έχουν αθλητικούς 
χώρους κ.λ.π  Η µόνη που είναι οφελειµένη είναι η προµηθεύτρια εταιρία . 
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση της παραπάνω εταιρίας και προτείνουµε τα 
χρήµατα αυτά να πάνε για την αγορά αθλητικών οργάνων στις παιδικές χαρές και στους χώρους 
εκγύµνασης των σχολείων στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι και ψηφίζουµε την πρότασή µας.  
 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος – Ηλίας 
Κουρκουµέλης   και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                          
1) Tα   άρθρα     72  και 75  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
3)  το αρθ. 296/05-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το ρθ. 296/05-01-2016  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την «Προµήθεια 
και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

2. Απορρίπτει την µε αριθµ. πρωτ. 148/4-01-2016 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία 
EuroAthletic -Μαυροκεφαλίδης Χρ. Ιωάννης µε το σκεπτικό όπως αναπτύσσεται στο Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για το εν λόγω έργο. 

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

  
    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                   
                                                                    
    Σοφία Γαρµπή   
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 

                    
 


