
 73 

                                                                                                                  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  3ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21η   Ιανουαρίου   2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  21 η  Ιανουαρίου   του έτους 2019, ηµέρα   ∆ευτέρα          και ώρα  
11:00 το πρωί  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   1129/17-01-2019   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.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Kωνσταντάκης Άγγελος   
4.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος   
5. Ανουσάκης Νικόλαος 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ενηµέρωσε για την απουσία του(λόγω εργασίας ) και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    22 / 2019                                                                Α∆Α: 966ΦΩΕ5-27Χ 
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 : 
Άσκηση έφεσης κατά της 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 
 
 
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- Ανουσάκης Νικόλαος 
Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 
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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 : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ    το παρακάτω θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για 
συζήτηση και λήψη απόφασης.   
 
Άσκηση έφεσης κατά της 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    23  / 2019                                                                               Α∆Α: 6ΒΗ9ΩΕ5-ΣΚ9 

ΘΕΜΑ: Άσκηση έφεσης κατά της 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης 
«Άσκηση έφεσης κατά της 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» ( όπως εγκρίθηκε  
 η συζήτησή του µε την 22/2019  -Α∆Α: 966ΦΩΕ5-27Χ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  1219/18-01-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά  έχει ως εξής:   
         

     Στις 17 Μαίου 2018 συζητήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας η από 27-06-2017 (αρ. 
κατ. 71/2017) ανακοπή του Σπυρίδωνα Μελά, στρεφόµενη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
            Με την ως άνω ανακοπή ο αντίδικος ζητούσε να ακυρωθούν Ταµειακές βεβαιώσεις και Ατοµικές 
Ειδοποιήσεις του ∆ηµοτικού Ταµία για οφειλές ύψους 16.992,03 ευρώ, 17.886,03 ευρώ πλέον 
προσαυξήσεων, 647,00 ευρώ και 247,00 ευρώ.  
           Το ∆ικαστήριο µε την µε αριθ. 7/2019 απόφαση του έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε τις 
προσβαλλόµενες ταµειακές βεβαιώσεις, κρίνοντας ότι αυτές είναι αόριστες για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης. 
          Κατά της εν λόγω απόφασης υπάρχουν νοµικοί λόγοι που δικαιολογούν την άσκηση έφεσης 
ώστε να αξιολογηθούν σε δεύτερο βαθµό οι νοµικοί και πραγµατικοί ισχυρισµοί του ∆ήµου. 
          Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
          Κατά συνέπεια παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης κατά 
της µε αριθ. 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
          Επίσης παρακαλείται να εξουσιοδοτήσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία 
πληρεξουσία του ∆ήµου να καταθέσει αυτήν και να παραστεί κατά τη συζήτηση της είτε αυτοπρόσωπα 
είτε δια δηλώσεως, 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 7/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας . 

Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος Παπαδάτος 
Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  1219/18-01-2019 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  . 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1) Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξουσία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κ. 
Νίκη Χριστοφοράτου να καταθέσει την  άσκηση έφεσης κατά της 7/2019 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  και  

2) Να παραστεί κατά τη συζήτηση της είτε αυτοπρόσωπα είτε δια δηλώσεως, όποτε αυτή οριστεί 
ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   24  / 2019                                                                     Α∆Α: 91Ψ9ΩΕ5—9ΜΠ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Γνωµοδότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨ & 

¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
 

 Η  Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,εισηγούµενη    το  3ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση  Γνωµοδότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨ & 

¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  
 

 
 
 
 
 
 
Με την 379/27-12-2018 Α∆Α: 75Λ0ΩΕ5-ΜΟΣ απόφαση της  η Οικονοµική Επιτροπή :  
   α)ενέκρινε στο σύνολό του   το Πρακτικού  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές 
‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε 
Φ.Π.Α. 24%), 

 β) απέρριψε την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή δεν  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και  την κατάπτωση 

της εγγυητικής συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό και  

γ)  Ματαίωσε   τον ∆ιαγωνισµό  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « Τσιµεντόστρωση 
τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ 
Κουρουκλάτων » γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας. 
 
ΚΑΤΑ της  379 /2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατάτέθηκε από τον οικονοµικό   φορέα  

µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η  µε αρίθµ. πρωτ. 655/11-01-2019 

ΕΝΣΤΑΣΗ ,  η οποία µε το αρίθ. πρωτ. 723/14-01-2019 έγγραφο της  Οικονοµικής Επιτροπής 
διαβιβάστηκε στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού   για δική της Γνωµοδότηση. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τις  18-01-2019 γνωµοδότησε  επί της   εν λόγω ενστάσεως 
όπως παρακάτω:  
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Αµέσως µετά η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της εταιρίας µε την επωνυµία  «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» κ. Παναγή Παπανικολάτο που παρευρίσκεται στην συζήτηση του 
θέµατος (µαζί µε την δικηγόρο του κ. Αλεξάνδρα –Γερασιµούλα Αποστολάτου) ο οποίος 
ανέφερε τα παρακάτω δηλώνοντας ρητά διά της ∆ικηγόρου του ότι επιφυλάσσεται κάθε 
δικαιώµατός τους για τυχόν απόρριψη των βάσιµων και νοµικά ορθών ενστάσεων :  
 
 

«Ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία  «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.»  κατά την 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης (6-03-2018) ανέγραψε στο έντυπο ΤΕΥ∆ την ασφαλιστική ενηµερότητα του 
ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) αριθ πρωτ. 100974/5-03-2018  που κατείχε  µε ισχύ έως τις 04 Σεπτεµβρίου 2018, στην 
συνέχεια στα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Οικονοµικός Φορέας τις 10 
Σεπτεµβρίου 2018, αντικατέστησε την ασφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ µε νέα (ηµεροµηνία έκδοσής 
της 17 Απριλίου 2018) µε αριθ. πρωτ.173284 µε ισχύ έως τις 16 Οκτωβρίου 2018 θεωρώντας ότι 
πρέπει να επικαιροποίησει το εν λόγω δικαιολογητικό και να προσκοµίσει αυτό που ήταν σε ισχύ τη 
δεδοµένη στιγµή. Ως εκ τούτου από το σύνολο των εγγράφων προκύπτει ότι υπάρχει συνεχής και 
αδιάλειπτη ασφαλιστική ενηµερότητα του εν λόγω οικονοµικού φορέα κατά τη διάρκεια όλης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Επιπλέον όπως προκύπτει και από τα παρατεθέντα έγγραφα και σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης του έργου (άρθρο 23.2), «..Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση 
για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆)…» υπήρχε η δυνατότητα αναζήτησης της εν λόγω ασφαλιστικής ενηµερότητας από το αρχείο 
του ∆ήµου αφού ο οικονοµικός φορέας στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε στις 7-08-2018 
µε αριθ. πρωτ 21091 για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλονιάς» µε την ίδια Αναθέτουσα Αρχή, την ίδια ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία και την ίδια επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, υπήρχε η εν λόγω ασφαλιστική ενηµερότητα – όπως προκύπτει και από το α’ 
απόσπασµα του 2ου πρακτικού του εν λόγω έργου. Οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν πληρωθεί πλήρως 
οι προϋποθέσεις της νοµοθεσίας.»  
Ο κ. Παπανικολάτος  καταθέτοντας αντίγραφο του φάκελου  µε  συνηµµένα  τα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού, ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  να γίνει δεκτή η 
ένστασή του και να µην εκπέσει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό. 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις 
τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 
λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισµό δεν υπήρχε άλλος διαγωνιζόµενος 
αλλά και τη χρηµατοδότηση του έργου από πόρους ΑΠΕ, καταλήγει ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η 
ένσταση  του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» για την 

ανάθεση του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -
ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» διότι αφενός υπήρχε σε όλη την διάρκεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας συνεχής και αδιάλειπτη ασφαλιστική ενηµερότητα  και αφετέρου σύµφωνα 
µε το 23.2 της διακήρυξης η επιτροπή διαγωνισµού δύνατο να αναζητήσει το συγκεκριµένο 
δικαιολογητικό από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε» για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλονιάς» όπως προκύπτει και από το α’ απόσπασµα του 2ου Πρακτικού  της ίδιας  Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για το  έργο «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλονιάς».  
 

 
        Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος Παπαδάτος 
Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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2) Την  165  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3)  την  30/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 7Σ20ΩΕ5-ΑΒΧ 
4) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) Την  209/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (α΄& β 
αποσπάσµατα )   
7) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄ απόσπασµα)    
8) το   από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ   (β ’ απόσπασµα )   
9) την  379/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ (α΄ & β’ 
αποσπασµάτων) Α∆Α: 75Λ0ΩΕ5-ΜΟΣ 

10) την  µε αρίθµ. πρωτ. 655/11-01-2019   ένσταση του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 

11)  την από 18-01-2019 παραπάνω Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  επί της ενστάσεως. 
12) την αρίθ. πρωτ΄. 100974/5-03-2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ  . 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Αποδέχεται στο σύνολό της την µε αρίθµ. πρωτ. 655/11-01-2019   ένσταση   του  οικονοµικού  
φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» για  την ανάθεση του έργου 

«Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ 
στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» διότι :  

α) Σε όλη την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχε συνεχής και αδιάλειπτη ασφαλιστική 
ενηµερότητα του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.»  κι 
αυτό προέκυπτε και από τα έγγραφα που   είχαν  κατατεθεί στην ίδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως 
δικαιολογητικό κατακύρωσης από προσωρινό  ανάδοχο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε» κατά 
την διαγωνιστική διαδικασία του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆ . ∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» η µε  αρίθ. πρωτ. 100974/5-03-2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ , 
όπως προκύπτει και από το α’ απόσπασµα του 2ου Πρακτικού  της ενώ σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται 
θέµα µη συµµόρφωσης  της εταιρίας µε την ουσία των νοµικών διατάξεων κι ως εκ τούτου η απόρριψη 
της κρινόµενης ένστασης θα ήταν και παράνοµη και καταχρηστική.  
2)  Ανακαλεί την 379/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  περί µαταίωσης του 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» . 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    25 / 2019                                                                      Α∆Α: ΩΦ8ΒΩΕ5-0ΗΨ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Γνωµοδότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» 
 

 Η  Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,εισηγούµενη    το  3 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση  Γνωµοδότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  
 

 
 
Με την 378/27-12-2018 Α∆Α: 6Ζ28ΩΕ5-ΟΧΑ απόφαση της  η Οικονοµική Επιτροπή :  
   α)ενέκρινε στο σύνολό του   το Πρακτικού  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ 

ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
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 β) απέρριψε την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή δεν  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και  την κατάπτωση 

της εγγυητικής συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό και  

γ)  Ματαίωσε   τον ∆ιαγωνισµό  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας. 
 
ΚΑΤΑ της  378 /2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατάτέθηκε από τον οικονοµικό   φορέα  

µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η  µε αρίθµ. πρωτ. 652/11-01-2019 

ΕΝΣΤΑΣΗ ,  η οποία µε το αρίθ. πρωτ. 725/14-01-2019 έγγραφο της  Οικονοµικής Επιτροπής 
διαβιβάστηκε στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού   για δική της Γνωµοδότηση. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τις  18-01-2019 γνωµοδότησε  επί της   εν λόγω ενστάσεως 
όπως παρακάτω:  
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Αµέσως µετά η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της εταιρίας µε την επωνυµία  «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» κ. Παναγή Παπανικολάτο που παρευρίσκεται στην συζήτηση του 
θέµατος (µαζί µε την δικηγόρο του κ. Αλεξάνδρα –Γερασιµούλα Αποστολάτου )ο οποίος 
ανέφερε τα παρακάτω δηλώνοντας ρητά διά της ∆ικηγόρου του ότι επιφυλάσσεται κάθε 
δικαιώµατός τους για τυχόν απόρριψη των βάσιµων και νοµικά ορθών ενστάσεων :  
 
 

«Ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία  «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.»  κατά την 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης (6-03-2018) ανέγραψε στο έντυπο ΤΕΥ∆ την ασφαλιστική ενηµερότητα του 
ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) αριθ πρωτ. 100974/5-03-2018  που κατείχε  µε ισχύ έως τις 04 Σεπτεµβρίου 2018, στην 
συνέχεια στα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Οικονοµικός Φορέας τις 10 
Σεπτεµβρίου 2018, αντικατέστησε την ασφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ µε νέα (ηµεροµηνία έκδοσής 
της 17 Απριλίου 2018) µε αριθ. πρωτ.173284 µε ισχύ έως τις 16 Οκτωβρίου 2018 θεωρώντας ότι 
πρέπει να επικαιροποίησει το εν λόγω δικαιολογητικό και να προσκοµίσει αυτό που ήταν σε ισχύ τη 
δεδοµένη στιγµή. Ως εκ τούτου από το σύνολο των εγγράφων προκύπτει ότι υπάρχει συνεχής και 
αδιάλειπτη ασφαλιστική ενηµερότητα του εν λόγω οικονοµικού φορέα κατά τη διάρκεια όλης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Επιπλέον όπως προκύπτει και από τα παρατεθέντα έγγραφα και σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης του έργου (άρθρο 23.2), «..Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση 
για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆)…» υπήρχε η δυνατότητα αναζήτησης της εν λόγω ασφαλιστικής ενηµερότητας από το αρχείο 
του ∆ήµου αφού ο οικονοµικός φορέας στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε στις 7-08-2018 
µε αριθ. πρωτ 21091 για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλονιάς» µε την ίδια Αναθέτουσα Αρχή, την ίδια ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία και την ίδια επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, υπήρχε η εν λόγω ασφαλιστική ενηµερότητα – όπως προκύπτει και από το α’ 
απόσπασµα του 2ου πρακτικού του εν λόγω έργου. Οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν πληρωθεί πλήρως 
οι προϋποθέσεις της νοµοθεσίας.»  
Ο κ. Παπανικολάτος  καταθέτοντας αντίγραφο του φάκελου  µε  συνηµµένα  τα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού, ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  να γίνει δεκτή η 
ένστασή του και να µην εκπέσει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό. 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις 
τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
 

Προτείνετε  στα Μέλη  να κάνουν δεκτή την ένσταση   του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία 
««ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.».για την ανάθεση του έργου για την ανάθεση του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 
24%) 

 
        Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος Παπαδάτος 
Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:   
 1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).                                                                                                                                                                                   
2) Την  164  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3)  την  31/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 6ΟΜ7ΩΕ5-ΥΥΘ                                                     
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4) το από 6/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την 208/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( περί έγκρισης του Πρακτικού Ι) 
7) την 241/1-08-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (γνωµοδότησης επί ένστασης).  
8) το  από 11/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)    
9) από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )   
9) την  378/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ (α΄ & β’ 
αποσπασµάτων) Α∆Α: 6Ζ28ΩΕ5-ΟΧΑ 

10) την  µε αρίθµ. πρωτ. 652/11-01-2019   ένσταση του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 

11)  την από 18-01-2019 παραπάνω Γνωµοδότηση επί ενστάσεως. 
12) την αρίθ. πρωτ΄. 100974/5-03-2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ  . 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1). Αποδέχεται στο σύνολό της  την µε αρίθµ. πρωτ. 655/11-01-2019   ένσταση   του  οικονοµικού  
φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» για  την ανάθεση του έργου  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» διότι :  
α)   Σε όλη την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχε  συνεχής και αδιάλειπτη ασφαλιστική 
ενηµερότητα του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.»  
εφόσον  είχε προέκυπτε και από τα έγγραφα που   είχαν  κατατεθεί στην ίδια  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
ως δικαιολογητικό κατακύρωσης από  προσωρινό  ανάδοχο  «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε» 
κατά την διαγωνιστική διαδικασία του έργου : «Ολοκλήρωση εργασιών Αποχέτευσης ∆ . ∆ Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» η µε  αρίθ. πρωτ. 100974/5-03-2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
ΕΦΚΑ  , όπως προκύπτει και από το α’ απόσπασµα του 2ου Πρακτικού  της ενώ σε κάθε περίπτωση 
δεν τίθεται θέµα µη συµµόρφωσης  της εταιρίας µε την ουσία των νοµικών διατάξεων κι ως εκ τούτου η 
απόρριψη της κρινόµενης ένστασης θα ήταν και παράνοµη και καταχρηστική. 
β)   Στον εν λόγω διαγωνισµό δεν υπήρχε άλλος διαγωνιζόµενος  ώστε να προκύπτει κάποια αδικία σε 
τρίτο και  
γ)  η χρηµατοδότηση  του  έργου είναι από Α. Π. Ε  και είναι σηµαντικό να µην υπάρχει µεγάλη  
χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση του.    
2)  Ανακαλεί την 378/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  περί µαταίωσης του 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ 

ΘΗΝΑΙΑΣ» . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   26  / 2019                                                                               Α∆Α: 68Θ∆ΩΕ5-∆Σ5 

ΘΕΜΑ: Περί µη άσκησης έφεσης κατά της  µε αριθ. 162/2018  απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφ/νίας.  
                                                                    
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Περί µη άσκησης έφεσης κατά της  µε αριθ. 162/2018  απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας.»  
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  813/15-01-2019 εισήγηση της Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

  

            Στις 11-9-2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 21-8-2017 (αρ. κατ. 99/2017) αγωγή του Θεοδοσίου 
     Μαντζουράτου µε την οποία ζητούσε τη διόρθωση κτηµατολογικών εγγραφών σε σχέση µε ακίνητο 
ιδιοκτησίας του ευρισκόµενο εντός ορίων οικισµού Λιβαδίου Τ.Κ. Κουβαλάτων.  
              Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το µε αριθ. πρωτ. 28207, 27692/13-11-2017 έγγραφο της 
έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι η ζητούµενη διόρθωση δεν θίγει τα δικαιώµατα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 27-02-2018 και το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας µε 
την µε αριθ. 162/2018 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή, διατάσσοντας µεταξύ άλλων και τη 
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διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο διατακτικό της εν λόγω 
απόφασης.  
            Την ως άνω απόφαση η Νοµική Υπηρεσία διαβίβασε στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητώντας 
να εξετάσουν εάν από το σκεπτικό και το αιτιολογικό µέρος αυτής θίγονται εν τέλει δικαιώµατα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το µε αριθ. πρωτ. 470/2019 έγγραφο της 
επικαλείται  το  αρχικό έγγραφο της και τα διαλαµβανόµενα  
σε αυτό, επισηµαίνοντας περαιτέρω ότι από τη δικαστική απόφαση δεν έχουν εισαχθεί νέα τεχνικά 
στοιχεία που να χρήζουν εξέτασης και εκ νέου ερµηνείας.   
            Κατόπιν των ανωτέρω δεν συντρέχουν πραγµατικοί ή νοµικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης 
κατά της µε αριθ. 162/2018 απόφασης. 
           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 µη άσκηση έφεσης 
κατά της µε αριθ. 162/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

 Η Πρόεδρος προτείνει την µη  άσκηση  έφεσης κατά της µε αριθ. 162/2018 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  . 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος 
Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  813/15-01-2019 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Την µη  άσκηση  έφεσης κατά της µε αριθ. 162/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας  διότι δεν συντρέχουν λόγοι πραγµατικοί και νοµικοί για άσκηση της. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   27/ 2019                                                                 Α∆Α: 6Χ9ΣΩΕ5-ΟΤΦ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης   
« Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

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

το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την ανάθεση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 816/15-01-2019 διαβιβαστικό του  Προέδρου της 
Επιτροπής διαγωνισµού κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου ο οποίος διαβιβάζει 
συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το από  15-01-2019 Πρακτικό  
για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει   του παραπάνω  Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
Προϋπολογισµού  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και  την ανακήρυξη προσωρινά ανάδοχου , την  
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σύµπραξη γραφείων µελετών µε την επωνυµία : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Παπαδάτος Νικόλαος  .  
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  67/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί έγκρισης φακέλου  δηµόσιας σύµβασης 
της µελέτης) . 
3) Την 218/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ )περί κατάρτισης των  
όρων δηµοπράτησης) 
4)Το µε αρίθµ. πρωτ.36403 /16-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε  µε την 
312/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΨΗΘΩΕ5-ΦΓΥ  . 
5) την 299/12-10-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί αποδοχής  συµµετοχής 
διαγωνιζοµένου  και  έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της 
µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου  Ληξουρίου» Α∆Α: 730ΠΩΕ5-ΖΩΕ   .                                                                                      
6) το από 12-11-2018   παραπάνω  Πρακτικό  ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνησης  της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»    Α∆Α:6ΕΒΦΩΕ5-Θ05 
7) την 369/20-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής περί έγκριση του      Πρακτικού   ΙΙ της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού    Α∆Α:6ΕΒΦΩΕ5-Θ05                             
 8) το από 15-01-2019 παραπάνω  Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 15-01-2019  παραπάνω  Πρακτικό  ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης  της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»                                      
Εκτιµώµενης αξίας  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο   για την εκπόνηση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Ληξουρίου» την σύµπραξη γραφείων µελετών µε την επωνυµία : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, ΤΕΤΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ η οποία κατέθεσε την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 της διακήρυξης . 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. 
4.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης 
όπως καταρτίσθηκε  µε την 218/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ). 

Στην  συνέχεια  ειδοποιείται  εγγράφως ο προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση  να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του 
παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   28/ 2019                                                                Α∆Α: ΩΙΣ1ΩΕ5-ΩΒΨ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού Ι ( ά & β’ αποσπάσµατα) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού Ι ( ά & β’ αποσπάσµατα) της  Επιτροπής  

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 

Καρδακάτων», θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 32897/29-11-
2018  διαβιβαστικό του  Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ.  Γεράσιµου 
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Φιλιππάτου  ο οποίος διαβιβάζει συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το από  27-11-2018 Πρακτικό Ι (α΄ απόσπασµα)  για το εν λόγω θέµα που 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                       

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α’ απόσπασµα) 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων» 
 

Προϋπολογισµού 48.833,73 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% )  
 

Στο Αργοστόλι στις 27 Νοεµβρίου 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή 
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 
Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
 Κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) και ουδείς προσήλθε για την 
κατάθεση προσφοράς.    

Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου 
παραλαβής προσφορών.  

Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για 
να διαπιστώσει εάν έχουν υποβληθεί Προσφορές µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή 
ή µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της. 

Αφού διαπιστώθηκε η υποβολή τεσσάρων Προσφορών στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής, αυτές παρελήφθησαν από την επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα, προκειµένου να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Αρ. πρωτ. αίτησης 

1 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 32.072/21.11.2018/10:48 π.µ. 

2 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 32.691/27.11.2018/08:30 π.µ. 

3 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 32.711/27.11.2018/08:59 π.µ. 

4 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. 32.728/27.11.2018/09:58 π.µ. 

 
Οι φάκελοι αριθµήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως 

ακολούθως τα δικαιολογητικά συµµετοχής και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της 
Επιτροπής. 

 
 
 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τ.Ε.Υ.∆. Εγγυητική επιστολή 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Λεωνίδας Σιώρης 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ∆εν κατατέθηκε 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 2 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Λάµπρος Σπυράτος 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Τ.Μ.Ε.∆.Ε. e-28939/10-
10-2018 
ποσού 800,00 € 

3 ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Παναγής Παπαδηµάτος 384/12-10-2018 ποσού 
788,00 € 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. 4 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Γεώργιος Βαγγελάτος 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ. 
505/26-11-2018 ποσού 
788,00 € 

 
Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και 
τα µέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 
 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ 

1 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 13 % 12 % 

2 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 33 % 33 % 

3 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 33 % 31 % 

4 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. 39 % 39 % 

 
Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και έγινε έλεγχος 

οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών 
προσφορών, τέσσερα -4- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού). 

Οι οικονοµικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: 
 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Μέση τεκµαρτή 

έκπτωση    

1 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. 39,00 % 

2 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 33,00 % 

3 Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 31,44 % 

4 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 12,22 

 
Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατά τη σειρά 

µειοδοσίας και διαπιστώθηκαν τα εξής: 
1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  η προσφορά ελέγχθηκε (µε 

την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και 
κρίθηκε παραδεκτή . 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.»  η προσφορά ελέγχθηκε (µε 
την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και 
κρίθηκε παραδεκτή . 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»  η προσφορά ελέγχθηκε (µε την 
επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και 
διαπιστώθηκε ότι το πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται 
συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην 
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της διακήρυξης 
(άρθρο 22.Γ). 

4. Για τον διαγωνιζόµενο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  η προσφορά ελέγχθηκε και 
κρίθηκε µη παραδεκτή λόγω του ότι δεν προσκοµίστηκε η εγγυητική συµµετοχής 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (παρ. 24.2). 
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Για τον διαγωνιζόµενο µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.» ελήφθη από την 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΤΜΕ∆Ε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 25.701/27-11-2018 βεβαίωση εγκυρότητας της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του.  

Ακολούθως, η Επιτροπή απέστειλε έγγραφο προς το Γραφείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
Αργοστολίου για τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών παρακαταθήκης των διαγωνιζόµενων µε 
την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» & «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Σε απάντηση 
ελήφθησαν αντιστοίχως οι υπ’ αριθµ. πρωτ. 10.722/27-11-2018 & 10.723/27-11-2018 βεβαιώσεις 
γνησιότητας γραµµατίων σύστασης παρακαταθήκης του Γραφείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
Αργοστολίου. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως εισηγείται στην αναθέτουσα 

αρχή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 της διακήρυξης  να καλέσει εγγράφως τον προσφέροντα µε την 
επωνυµία  «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» να διευκρινίσει εγγράφως το γεγονός της µη συµπλήρωσης 
πεδίου του ΤΕΥ∆ κατά τα προαναφερόµενα, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης 
(άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016). 

Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας 
διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 
102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδρίασης. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) 

αντίγραφα. 
 
 
Συνηµµένα:  Έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (τέσσερα -4- φύλλα) 
  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Με το αρίθµ. πρωτ. 33234/30-11-2018 έγγραφό της η Οικονοµική Επιτροπή κάλεσε την εταιρία µε την 
επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» για έγγραφες διευκρινήσεις . 
 
Στην συνέχεια µε το αρίθµ. πρωτ. 35411/20-12-2018 έγγραφό της η Οικονοµική Επιτροπή διαβίβασε 
τις  έγγραφες διευκρινήσεις που προσκόµισε  η εταιρία  µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» 
στην Επιτροπή διαγωνισµού για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Μετά τα Παραπάνω η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 15-01-2019 Πρακτικό Ι (β΄ 
απόσπασµα) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει    του παραπάνω  Πρακτικού Ι ( ά & β’ αποσπάσµατα) της  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
Καρδακάτων» και την ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη την εταιρία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση ποσοστού 39% επί του 
προϋπολογισµού του έργου 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Παπαδάτος Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α 
:  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) 
4) την  αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ 
5) την 319/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ω2ΝΩΩΕ5-ΚΤΗ.  

 6) το από  27-11-2018 Πρακτικό Ι (α΄ απόσπασµα)  της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  
7) το από 15-01-2019 Πρακτικό Ι (β΄ απόσπασµα) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  Πρακτικό  Ι ( ά & β’ αποσπάσµατα) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου   «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων», 
προϋπολογισµού 48.833,73  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο  για την εκτέλεση του έργου   «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στον οικισµό Καρδακάτων»,  την εταιρία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση ποσοστού 39% επί του προϋπολογισµού του έργου. 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες εκτός του 

προσωρινού αναδόχου. 

4. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   29  / 2019                                                                    Α∆Α: 6ΕΝ0ΩΕ5-0Ξ6 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 
221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου 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  6o 
θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ 
(άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)»  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 
από 17-01-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών 
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για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από την κλήρωση στο 
ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» όπως παρακάτω: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ  Π Ε  Αγρονόµων Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ   Τ.Ε  Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ  Τ.Ε  Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ  Π. Ε  Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ  Τ.Ε   ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Ε   Τοπογράφος  Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
Πρόεδρος ορίζεται η  κ.  Ελβίρα  Λορεντζάτου  µε αναπληρωτή της  τον κ.  Σπυρίδωνα Μαρούλη. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος 
Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
 Την  332 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου 
ανάθεσης) 
Την  αρίθ.  867/19-11-2018 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΓΓΗΩΕ5-8 Ο3). 
Την 329/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 6ΘΕΜΩΕ5-
Γ0Ε) 
Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (κλήρωση από ΜΗΜΕ∆) 
Την από  17-01-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και 
µεταφορών 
και την εισήγηση της Προέδρου .   

 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί όπως παρακάτω την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 
4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων 
χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ  Π Ε  Αγρονόµων Τοπογράφων  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΕΛΒΙΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ   Τ.Ε  Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ  Τ.Ε  Πολιτικών  Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
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∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ  Π. Ε  Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ  Τ.Ε   ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Ε   Τοπογράφος  Μηχανικών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
Πρόεδρος ορίζεται η  κ.  Ελβίρα  Λορεντζάτου  µε αναπληρωτή της  τον κ. Σπυρίδωνα Μαρούλη. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ. 

                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                      Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     Παπαδάτος Νικόλαος                                                     
                                                                                                         Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                        
                                                                                                                     Ανουσάκης Νικόλαος 
 
   Σοφία Γαρµπή  
    Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         

 


