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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  28 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7η  Σεπτεµβρίου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  7 η  Σεπτεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή       και 
ώρα 13:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23463/ 3-09-2018   
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.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                       
3.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                               Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                           Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
5.   Λυκούδης  ∆ιονύσιος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                               Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                     
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης µε τηλεφωνική του επικοινωνία ενηµέρωσε για την απουσία του και 
θεωρείται δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ.                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   262/ 2018                                                                   Α∆Α: ΩΠ7∆ΩΕ5-ΦΤ∆      
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  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 του    παρακάτω θέµατος     εκτός 
ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πλατείας 
∆αµουλιανάτων» 
Ζητείται από το Σώµα να οριστεί     το θέµα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί      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  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης 
Άγγελος     -   Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 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 : 
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                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα    εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη απόφασης .   
Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πλατείας 
∆αµουλιανάτων» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   263  / 2018                                                              Α∆Α: 6Θ5ΑΩΕ5-ΝΚΗ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση 

πλατείας ∆αµουλιανάτων» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      1 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πλατείας ∆αµουλιανάτων» (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την    
262   /2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:  ΩΠ7∆ΩΕ5-ΦΤ∆   )  , έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε εγκεκριµένη µελέτη 
εφαρµογής:  
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής 
δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονοµικό φορέα.  
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας 
ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (πλέον Οικονοµική 
Επιτροπή). 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/16 στα έργα που εκτελούνται από άλλους 
φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος 
προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των 
φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε 
τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Αποφαινόµενα και 
γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές 
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 
Συνεπώς, παρόλο που καταργήθηκε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 από τον Ν. 4412/16 µε βάση τα 
παραπάνω εξακολουθεί να είναι το αποφαινόµενο όργανο για την απευθείας ανάθεση η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε αριθµ.πρωτ.14844/5-06-2018  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  της ∆.Τ.Υ για το έργο 
«Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού 
Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.130,00  ευρώ και 
επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί η Οικονοµική Επιτροπή να 
προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  7.200,00  
Ευρώ, στον ΚΑ  30.7336.31 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου.  
Κατόπιν των ανωτέρω, 
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καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει καταρχήν την 85/2018 µελέτη όπως συντάχθηκε από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και στην συνέχεια   την ανάθεση κατασκευής του έργου 
«Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων » σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     
                   Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του: 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7331.07 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 6.000,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 24052/7-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την αρίθµ.85/2018   Μελέτη όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έργο «: Πλακόστρωση πλατείας ∆αµουλιανάτων .» µε  
εκτιµώµενη  αξία της σύµβασης να  ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00   ευρώ  µε Φ.Π.Α 24%. 
2. Εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου  «Πλακόστρωση πλατείας ∆αµουλιανάτων.» σε τρίτο, µε 
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 6.000,00  ευρώ, 
στον ΚΑ 30.7331.07 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   264 / 2018                                                                                 Α∆Α: 6ΒΩΜΩΕ5-ΜΦΕ 
 

ΘΕΜΑ : Άσκηση Αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 και 3  του ν. 2664/1998 για ακίνητο στην θέση 
«Χάλιος» εκτός οικισµού Φάρσων και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Άσκηση Αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 και 3  του ν. 2664/1998 για ακίνητο στην θέση «Χάλιος» εκτός οικισµού Φάρσων  
και ορισµός δικηγόρου»θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  20843 /3-08-2018 εισήγηση  
Της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   
 αναλυτικά έχει ως εξής:   

Ο ∆ήµος µας είναι κύριος, νοµέας και κάτοχος δυνάµει χρησικτησίας ενός ακινήτου 
(βοσκότοπου), το οποίο ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φάρσων, ∆.Ε. Αργοστολίου, ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, εκτός ορίων οικισµού Φαρσών στην ειδικότερη θέση «Χάλιος». Το εν λόγω ακίνητο έχει 
έκταση 691.519,14 τ.µ. και εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου, µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-
Ι……Υ5-Φ5-Χ5-Ω5 και Α, όπως τα όρια αυτά υποδείχθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 
Φαρσών και στα οικεία Κτηµατολογικά Βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Αργοστολίου εµφανίζεται 
ως τµήµα µείζονος ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720511054, το οποίο στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο 
εµφαίνεται µε την ένδειξη «Άγνωστος», ως ανήκον δηλαδή σε άγνωστο ιδιοκτήτη. 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του ν.2664/1998 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) « ….Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του 
αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται 
µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής …….. Στην 
περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9, όταν ζητείται η διόρθωση αντί της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 
αγωγής, η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο 
Κτηµατολόγιο δικαίωµα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή της τοποθεσίας 
του ακινήτου και, µέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου 
που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.  ……. Κατ` εξαίρεση όσων ορίζονται στην 
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περίπτωση α`, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεµαχίου µε την ένδειξη 
«αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται 
ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2 που απευθύνεται κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου…. 

Επειδή ο ∆ήµος µας και προκειµένου να προασπίσει τα δικαιώµατα του για την προστασία 
της περιουσίας δύναται να ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας την 
προβλεπόµενη εκ του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 2664/1998 αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
για την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής για το τµήµα του ακινήτου  µε 
ΚΑΕΚ 250720511054, το οποίο στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο εµφαίνεται µε την ένδειξη 
«Άγνωστος», ως ανήκον δηλαδή σε άγνωστο ιδιοκτήτη, έκτασης 691.519,14 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται 
στο τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου, µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι……Υ5-Φ5-Χ5-Ω5 και Α, όπως τα 
όρια αυτά υποδείχθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου 
κωλύεται  να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το 
οποίο είναι αντίδικος στην συγκεκριµένη υπόθεση. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την 
άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και για τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε 
όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παρ. 2 και 3 του ν. 2664/1998 που αφορά τις κτηµατολογικές εγγραφές για ακίνητα µε την ένδειξη 
«αγνώστου ιδιοκτήτη», για το τµήµα του ακινήτου  µε ΚΑΕΚ 250720511054, το οποίο στο οικείο 
κτηµατολογικό φύλλο εµφαίνεται µε την ένδειξη «Άγνωστος», ως ανήκον δηλαδή σε άγνωστο ιδιοκτήτη, 
έκτασης 691.519,14 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται στο από 27.01.2016 τοπογραφικό διάγραµµα της 
τοπογράφου µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου, µε τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι……Υ5-Φ5-Χ5-Ω5 και Α, όπως τα όρια αυτά υποδείχθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών, β) χορηγήσετε εντολή-εξουσιοδότηση στην δικηγόρο 
Κεφαλληνίας κα. Κωνσταντίνα Κοκκόση -  Ειδική Συνεργάτη ∆ηµάρχου όπως προβεί κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην άσκηση του ως άνω ένδικου βοηθήµατος της αγωγής καθώς 
και να παρασταθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά την συζήτηση της όπου και όταν οριστεί 
καθώς και σε κάθε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο και γενικότερα να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες 
µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του αρµόδιου δικαστηρίου. 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                     Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     
                   Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
Την αριθ. 20843 /3-08-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου   
Την  262/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Την 646/20-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2 
και 3 του ν. 2664/1998 που αφορά τις κτηµατολογικές εγγραφές για ακίνητα µε την ένδειξη 
«αγνώστου ιδιοκτήτη», για το τµήµα του ακινήτου  µε ΚΑΕΚ 250720511054, το οποίο στο οικείο 
κτηµατολογικό φύλλο εµφαίνεται µε την ένδειξη «Άγνωστος», ως ανήκον δηλαδή σε άγνωστο 
ιδιοκτήτη, έκτασης 691.519,14 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται στο από 27.01.2016 τοπογραφικό 
διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας 
Βλάχου, µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι……Υ5-Φ5-Χ5-Ω5 και Α, όπως τα όρια αυτά 
υποδείχθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών, 
 2) Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Κωνσταντίνα Κοκκόση -  Ειδική 
Συνεργάτη ∆ηµάρχου όπως προβεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην 
άσκηση του ως άνω ένδικου βοηθήµατος της αγωγής καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του 
αρµόδιου δικαστηρίου κατά την συζήτηση της όπου και όταν οριστεί καθώς και σε κάθε άλλη µετ’ 
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αναβολή δικάσιµο και γενικότερα να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες µέχρι την έκδοση 
οριστικής απόφασης του αρµόδιου δικαστηρίου. 
3)Η αµοιβή της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ.  Κωνσταντίνας Κοκκόση ορίστηκε µε την 262/2018 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  265  / 2018                                                                                           Α∆Α: ΩΗΑΕΩΕ5-651 
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης«Ορισµός 
δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  
23655/4-08-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η 
οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

Στις 20.09.2018 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική 
έδρα Αργοστόλι) η από 23.01.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 153/2013 προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την οποία ζητείται η ακύρωση της µε αριθµό 
36456/11028/16.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Η ως άνω προσφυγή ασκήθηκε δυνάµει 
της µε αριθµό 259/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιµο στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ύψους 10.000 ευρώ διότι ως 
αναφέρεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η ∆ηµοτική Αφαλάτωση Φισκάρδου λειτουργεί κατά παράβαση των 
όρων της µε αριθµό 155943/18.10.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύεται να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο καθώς αντίδικο στην εν λόγω υπόθεση είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο και χειρίζεται 
υποθέσεις του. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αρµόδια µεταξύ άλλων για 
τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή σύµφωνα µε την µε αριθµό 259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε δοθεί η εντολή 
για την άσκηση της υπό συζήτηση προσφυγής στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου – Ειδική 
Συνεργάτιδα ∆ηµάρχου, η οποία έχει και γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 

Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχει και συµπλήρωση της ως άνω απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, παρακαλείται η Επιτροπή σας όπως χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο 
Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92) όπως εµφανισθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, 
κατά την δικάσιµο της 20ης Σεπτεµβρίου 2018 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες κατά την συζήτηση της από 23.01.2013 και µε 
αριθµό κατάθεσης 153/2013 προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
µε την επωνυµία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την 
οποία ζητείται η ακύρωση της µε αριθµό 36456/11028/16.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 

  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     -                  
Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  23655/4-08-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
Την  262/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Την 646/20-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Συµπληρώνει  την µε αριθµό 259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και  χορηγεί εντολή – 
πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92) όπως εµφανισθεί ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 20ης Σεπτεµβρίου 2018 καθώς και σε κάθε µετ΄ 
αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες κατά 
την συζήτηση της από 23.01.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 153/2013 προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα 
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εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την οποία ζητείται η ακύρωση της µε αριθµό 
36456/11028/16.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 
2.Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε την 262/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   266 / 2018                                                                             Α∆Α: 6Ω7ΝΩΕ5-Φ2Ν 
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης«Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.» »θέτει υπόψη  
της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  23656/4-08-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας   
δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Στις 20.09.2018 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
(µεταβατική έδρα Αργοστόλι) η από 23.01.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 154/2013 προσφυγή του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία «Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την οποία ζητείται η 
ακύρωση της µε αριθµό 1161/17.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Η ως άνω 
προσφυγή ασκήθηκε δυνάµει της µε αριθµό 259/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιµο στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ύψους 8.820 ευρώ 
διότι ως αναφέρεται στην προσβαλλόµενη απόφαση ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς λειτουργούσε Μονάδα 
Αφαλάτωσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου χωρίς άδεια εγκατάστασης. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύεται να παρασταθεί 
και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο καθώς αντίδικο στην εν λόγω υπόθεση είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
χειρίζεται υποθέσεις του. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αρµόδια µεταξύ 
άλλων για τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή σύµφωνα µε την µε αριθµό 259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε 
δοθεί η εντολή για την άσκηση της υπό συζήτησης προσφυγής στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα 
Μαρκέτου – Ειδική Συνεργάτιδα ∆ηµάρχου, η οποία έχει και γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 

Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχεια και συµπλήρωση της ως άνω απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, παρακαλείται η Επιτροπή σας όπως χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92) όπως εµφανισθεί ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 20ης Σεπτεµβρίου 2018 καθώς και σε κάθε 
µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες 
ενέργειες κατά την συζήτηση της από 23.01.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 154/2013 προσφυγής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία «Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την οποία ζητείται η 
ακύρωση της µε αριθµό 1161/17.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος-
Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  23656/4-08-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
Την  262/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Την 646/20-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Συµπληρώνει  την µε αριθµό 259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και  χορηγεί εντολή – 
πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92) όπως εµφανισθεί 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 20ης Σεπτεµβρίου 2018 καθώς 
και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες 
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τις νόµιµες ενέργειες κατά την συζήτηση της από 23.01.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 154/2013 
προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία 
«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την οποία 
ζητείται η ακύρωση της µε αριθµό 36456/11028/16.10.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων. 
2. Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε την 262/2018 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   267/ 2018                                                                            Α∆Α : 7ΜΖΞΩΕ5-357 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes. 
                                                                 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο 

στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 

εισηγούµενος το  4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής 

και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.22807/27-08-2018  
εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 1267Β/2018 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου Ζαµπαυτη      που έχει εκδοθεί 
µε την  149/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
                    γ) το αριθ. 407/24-08-2018 Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 1267Β/2018) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ 

Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:           149/2018 

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Α/Α    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1  

Δ.Ο.Υ 

140/24-07-2018 

ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

 

1.635,00 

 

1.635,00 

2  

Δ.Ο.Υ 

6500/24-07-2018 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

   660,00 

 

   660,00 

3  

Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

1006/7-06-2018 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΦΤΗ 

 

     99,00 

 

     99,00 

4  

Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

1005/7-06-2018 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  

 

   111,60 

 

   111,60 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

226119413 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

       4,50 

 

       4,50 

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΗΩΝ 

ΝΗΣΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 

     70,00 

 

     70,00 

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΗΩΝ 

ΝΗΣΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 

     75,00 

 

     75,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.655,30 2.655,30 

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Αριθ.γραμματίου Είσπραξης  407/24-08-2018, 

3.ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

655,60 €(εξακόσια πένητα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
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Aργοστόλι  27/08/2018 

Για την Οικονομική Επιτροπή :   

Ο Υπάλληλος 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος-
Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  149/2018 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε o  κ. Θεόδωρος Ζαµπαύτης        για 
την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1267B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού  3.310,80  € για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –
βυτίου Mercedes έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Θεόδωρο Ζαµπαυτη   .           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Θεόδωρο Ζαµπαυτη     από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
3.310,80  €  τα οποία διατέθηκαν από τον Κ.Α 30.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  268  / 2018                                                                 Α∆Α: ΩΧ56ΩΕ5-4Ψ4 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος 
εισηγούµενος  το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  
διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης » θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  22237 /21-08-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αργοστόλι: 21.08.2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        Aριθ.Πρωτ.: 22237        
∆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(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 

Ενότητας Σάµης» 
Σήµερα 21.08.2018  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε 

µε την υπ΄αριθµ. 32/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 22083/20-08-2018  
πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
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2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. 
πρωτ.  521/20636/02-08-2018 ∆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   έχουν πρωτοκολληθεί δύο (2) προσφορές, και αναλυτικά 

1)της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» η προσφορά της 
οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 22054/20-08-2018. 

2) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της 
οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 22101/20-08-2018. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
1ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη 
παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ.  πρωτ.:521/20636/02-08-2018 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)Αίτηση Συµµετοχής  στον ∆ιαγωνισµό, 
β)αριθ. 110868/05-12-2017 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Λάρισας, Τµήµα 

Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,µε συνηµµένες τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., 

γ)αριθ.585143.834059/17-05-2018 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Επιµελητηρίου Λάρισας, Τµήµα 
Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., 

δ) αριθ.585143.834058/17-05-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας, Τµήµα Μητρώου/Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

ε)αριθ. 1628/10-08-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας, 
στ)αριθ. 584/10-10-2004 θεωρηµένο, από τη ∆.Ο.Υ. Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ και το Επιµελητήριο Λάρισας, Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

Σύστασης  της εταιρείας ,  
ζ) συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α 147), 
η) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 1ον] ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον 

οποίο συµµετέχουν  και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς της είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού και 2ον] ότι η προσφορά της εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της  αριθ. 521/20636/02-
08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, της οποίας έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και 
3ον]  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά της είναι αληθή και ακριβή, 

2ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη 
παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ.  πρωτ.:521/20636/02-08-2018 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Αίτηση Συµµετοχής  στον ∆ιαγωνισµό, 
β) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 1ον] ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον 

οποίο συµµετέχουν  και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς της είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού και 2ον] ότι η προσφορά της εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της  αριθ. 521/20636/02-
08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, της οποίας έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και 
3ον]  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά της είναι αληθή και ακριβή, 

γ) συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α 147), 
δ) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία αφενός δηλώνεται ότι ο κος Κωνσταντίνος Νάστος είναι ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας και αφετέρου ότι εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρείας στον διαγωνισµό της ως άνω 
αναφεροµένης διακήρυξης, 

ε)αριθ. 24/18-01-1999 θεωρηµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης  της εταιρείας, 
στ) θεωρηµένες, όλες οι τροποποιήσεις του ως άνω αναφερθέντος καταστατικού,  από τη ∆.Ο.Υ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και το 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ζ)αριθ. 815941/26-05-2017 Ανακοίνωση του Τµήµατος µητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων,,  
η)αριθ. 1136/22-05-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, περί της εγγραφής  σε αυτό, της εταιρείας µε την 

επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  οι υποφάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ως άνω αναφεροµένων 
εταιρειών, είναι πλήρεις,  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα των υποφακέλων της 
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Τεχνικής προσφοράς, των δύο(2) ως άνω   αναφεροµένων εταιρειών,και αναλυτικά:α) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» και β) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY», και αφού τον έλεγξε και τον µονόγραψε,  διαπίστωσε ότι: 
 α)Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«PROJECT CITY» διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Α και αναλυτικά ως κάτωθι:  
-αριθ.1(Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια) &  
-αριθ.2(Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) ) &  
-αριθ.3(Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων) &  
-αριθ.4 (Κούνια µεταλλική 2 θέσεων (παίδων)& 
-αριθ.5(∆ΑΠΕ∆Ο ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια)) & 
-αριθ.6( ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ) &  
-αριθ.7(ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) &  
-αριθ.8(Ελατήριο τραµπάλα νηπίων) &  
-αριθ.9(Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων παιχνιδιών(νηπίων-παίδων) &  
-αριθ.10(Παιχνίδι Λογικής)  & 
-αριθ.11(Πολυθεσικός πάγκος οµαδικών παιχνιδιών µε σκίαστρα)& 
-αριθ.13(Κόλλα δαπέδου (kg)& 
-αριθ.14(Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη)& 
-αριθ.15(Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή)& 
-αριθ.16(Κάδοι απορριµµάτων)& 
-αριθ.17(Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών) 
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και 
αφετέρου µε την αριθ. 76/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό 
προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Όσον αφορά το υπό προµήθεια είδος µε α/α 12 της Οµάδας Α της  αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης(∆άπεδο 
Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)) , η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «PROJECT CITY» προσέφερε τρείς(3) τύπους δαπέδων 
2) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Β και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά ) &  
-αριθ.2(Προβολείς LED 30W µε τα απαιτούµενα υλικά),  

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY», δεν κατέθεσε 
προσφορά, ως άλλωστε είχε δηλωθεί και στο κατατεθέν Τ.Ε.Υ.∆. (Πεδίο Α:Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα-Τµήµατα: 
«Κατά περίπτωση , αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλλει προσφορά) 
3) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Γ και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – ανακλαστική) &  
-αριθ.2(Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ),  

ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  
και αφετέρου µε την αριθ. 76/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό 
προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, 
β) Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Α και αναλυτικά ως κάτωθι:  
-αριθ.1(Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια) &  
-αριθ.2(Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) ) &  
-αριθ.3(Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων) &  
-αριθ.4 (Κούνια µεταλλική 2 θέσεων (παίδων)& 
-αριθ.5(∆ΑΠΕ∆Ο ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια)) & 
-αριθ.6( ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ) &  
-αριθ.7(ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) &  
-αριθ.8(Ελατήριο τραµπάλα νηπίων) &  
-αριθ.9(Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων παιχνιδιών(νηπίων-παίδων) &  
-αριθ.10(Παιχνίδι Λογικής)  & 
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-αριθ.11(Πολυθεσικός πάγκος οµαδικών παιχνιδιών µε σκίαστρα)& 
-αριθ.12(∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)& 
-αριθ.13(Κόλλα δαπέδου (kg)& 
-αριθ.14(Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη)& 
-αριθ.15(Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή)& 
-αριθ.16(Κάδοι απορριµµάτων)& 
-αριθ.17(Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών) 
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και 
αφετέρου µε την αριθ. 76/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό 
προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. 
2) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Β και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά ) &  
-αριθ.2(Προβολείς LED 30W µε τα απαιτούµενα υλικά),  

Η εταιρεία µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», δεν κατέθεσε 
προσφορά, ως άλλωστε είχε δηλωθεί και στο κατατεθέν Τ.Ε.Υ.∆. (Πεδίο Α:Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα-Τµήµατα: 
«Κατά περίπτωση , αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλλει προσφορά) 
3) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Γ και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – ανακλαστική) &  
-αριθ.2(Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ),  
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και 
αφετέρου µε την αριθ. 76/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό 
προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τους  όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 76/2018    Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε οµόφωνα όπως 
ότι : 

Α)ο υποφάκελος  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» είναι πλήρης  και σύµφωνος µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του 
∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και 

Β)διακόψει τη συνεδρίασή της και 
Γ)ζητήσει εγγράφως από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 

«PROJECT CITY», εντός επτά(7) ηµερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί, να διευκρινίσει ποιο εκ 
των τριών (3) ειδών δαπέδου και αναφεροµένων στο τεχνικό φυλλάδιο , προσφέρεται  για  το υπό προµήθεια είδος της Οµάδας Α , 
µε α/α  12 «∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)» του ∆ιαγωνισµού που διεξάγεται βάσει της αριθ. 
521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης , 

H Eπιτροπή του ∆ιαγωνισµού, δια µέσου του Προέδρου της, µε το αριθµ. 22267/21-08-2018 , έγγραφό της, κάλεσε τον 
οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY», εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας επτά(7) ηµερών να παράσχει την διευκρίνιση για τον ακριβή τύπο του δαπέδου που προσφέρει για το µε α/α  12 
«∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)» του ∆ιαγωνισµού που διεξάγεται βάσει της αριθ. 521/20636/02-08-
2018 ∆ιακήρυξης, 

Ο εν λόγω οικονοµικός φορέας µε την υπ. αριθµ.22281/21-08-2018, έγγραφη απάντησή του,  ενηµέρωσε την επιτροπή του 
διαγωνισµού  για το ακριβές είδος του δαπέδου που προσφέρει για το µε α/α  12 «∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm 
Καουτσούκ (τ.µ.)» του ∆ιαγωνισµού που διεξάγεται βάσει της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης, 

Ως εκ τούτου, µετά την αποστολή της  ως άνω αναφερθείσας έγγραφης ενηµέρωσης από τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY», η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της 
αριθ. 22335/22-08-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της συνήλθε εκ νέου για την συνέχιση της διακοπείσας δηµόσιας 
συνεδρίασης, την Πέµπτη 23/08/2018 και ώρα 09:00 π.µ., προκειµένου να  συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στα µέλη της ότι ο οικονοµικός φορέας µε την 
επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY»,µε το αριθ. 22281/21-08-2018 έγγραφό του , 
διευκρίνισε ότι για το µε α/α  12 «∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)» του ∆ιαγωνισµού που διεξάγεται 
βάσει της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης, προσφέρει τον τύπο “GOMMA TECHNIKA 60”, διαστάσεων:500Χ500Χ60 και 
Μέγιστου ύψους πτώσης:1,80m, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω 
αναφερθέντα, οµόφωνα αποφάσισε: 

Α) την αποδοχή  της ως άνω αναφερθείσας διευκρινίσεως του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» και 

Β) ο υποφάκελος  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την επωνυµία ««ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» είναι πλήρης  και σύµφωνος µε τους όρους της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης του 
∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, και  

Γ) προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” των οικονοµικών φορέων των 
οποίων ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω 
αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «PROJECT CITY» 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  των ως 
άνω αναφερθέντων οικονοµικών φορέων , µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής: 

Α)η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε 
την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας προσέφερε: 1ον) το ποσό των 30.664,40 (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  3.790,60€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους 
αριθµούς) 11,00%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 76/2018 Μελέτης για την Οµάδα Α  και 2ον) το ποσό των 
570,00€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  30,00€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 5,00%, επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της  αριθ. 76/2018 Μελέτης για την Οµάδα Γ, 

Β) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη“Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε 
την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας προσέφερε: 1ον) το ποσό των 29964,10€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  4.490,90€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους 
αριθµούς) 13,00%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 76/2018 Μελέτης για την Οµάδα Α  και 2ον) το ποσό των 
510,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  90,00€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 15,00%, επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της  αριθ. 76/2018 Μελέτης για την Οµάδα Γ, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
β) την µε αριθ. πρωτ. 22054/20-08-2018 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία«ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «PROJECT CITY» 
γ) την µε αριθ. πρωτ. 22101/20-08-2018 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  
γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 226/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 76/2018 Μελέτη για 
«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», και την υπ΄αριθ. 236/2018 απόφαση οικονοµικής 
επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 
στ) Την µε αριθµ. 76/2018 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», που συντάχθηκε 
την  ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
ζ) Την µε  αριθµ. 20637/02-08-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 
που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», για την 
εύρυθµη, απρόσκοπτη  και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην 
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι παιδικές χαρές παραµένουν κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) 
έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος ,  
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θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς 
και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη 
κάλυψη των αναγκών των παιδικών χαρών της ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Α)Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σάµης», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 13,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 37.155,48 € έναντι  έκπτωσης  11,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 38023,85€  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT 
CITY»  για την Οµάδα Α  &  

Β) Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 15,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 632,40€ έναντι  έκπτωσης  5,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά 
µε ΦΠΑ 706,80€  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY»  για την 
Οµάδα Γ, 

Γ)να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» και 
αναλυτικά για την Οµάδα Β[-αριθ.1(Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά ) & -αριθ.2(Προβολείς LED 30W µε τα 
απαιτούµενα υλικά)], και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  προµήθειας «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για την ανωτέρω αναφερόµενη οµάδα, επειδή στο διαγωνισµό που 
διεξήχθη, βάσει της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τα υπό προµήθεια είδη  της 
Οµάδας Β  

 
Αργοστόλι 27/08/2018 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ_______________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ_________________ 

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 Πρακτικό 
του  Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης » προϋπολογισµού 46.028,80 € (Σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και 
ογδόντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     
                   Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                             
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  226  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) την 236/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΞΗΛΩΕ5-ΟΙ2 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   22237/21-08-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 22237/21-08-2018   Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού του συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής 
για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού- Πρόννων  προϋπολογισµού  46.028,80 € µε Φ.Π.Α . 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   
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και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 13,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 37.155,48 € έναντι  έκπτωσης  11,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 38023,85€  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «PROJECT CITY»  για την Οµάδα Α  &  

3) Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   
και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 15,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 632,40€ έναντι  έκπτωσης  5,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, 
και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 706,80€  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«PROJECT CITY»  για την Οµάδα Γ, 

4) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» και 
αναλυτικά για την Οµάδα Β[-αριθ.1(Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά ) & -αριθ.2(Προβολείς LED 30W µε τα 
απαιτούµενα υλικά)], και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  προµήθειας «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για την ανωτέρω αναφερόµενη οµάδα, επειδή στο διαγωνισµό που 
διεξήχθη, βάσει της αριθ. 521/20636/02-08-2018 ∆ιακήρυξης δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τα υπό προµήθεια είδη  της 
Οµάδας Β  

  5) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    6)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.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 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. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   269  / 2018                                                                 Α∆Α: 6 Ο80ΩΕ5-ΒΕΖ 

ΘΕΜΑ : Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      6 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης  «Καθορισµός Τρόπου κατασκευής του έργου: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε εγκεκριµένη µελέτη 
εφαρµογής:  
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής 
δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονοµικό φορέα.  
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας 
ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (πλέον Οικονοµική 
Επιτροπή). 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/16 στα έργα που εκτελούνται από άλλους 
φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος 
προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των 
φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε 
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τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Αποφαινόµενα και 
γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές 
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 
Συνεπώς, παρόλο που καταργήθηκε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 από τον Ν. 4412/16 µε βάση τα 
παραπάνω εξακολουθεί να είναι το αποφαινόµενο όργανο για την απευθείας ανάθεση η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε αριθµ.πρωτ.14844/5-06-2018  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  της ∆.Τ.Υ για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.130,00  
ευρώ και επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί η Οικονοµική 
Επιτροπή να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  7.130,00  
Ευρώ, στον ΚΑ  30.7325.04 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου.  
Κατόπιν των ανωτέρω, 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική 
κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης  
                                                                      Άγγελος- Λυκούδης ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7325.04 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 7.130,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 23503/3-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την από 13 -10-2017  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση 
Τεχνικών  

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» µε  εκτιµώµενη  
αξία της σύµβασης να  ανέρχεται στο ποσό των 7.130,00  ευρώ  µε Φ.Π.Α 24%. 

2. Εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» σε τρίτο, µε 
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 7.130,00  ευρώ, 
στον ΚΑ 30.7325.04 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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