
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   297  / 2018                                                                  Α∆Α: 6ΨΡ8ΩΕ5-ΑΤΥ   
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση  εκπόνησης ανά κατηγορία µελετών που  η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν 
ήταν εφικτή. 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  12 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης ανά κατηγορία 
µελετών που  η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν ήταν εφικτή.»θέτει υπόψη της Επιτροπής καταρχήν το από 25-09-
2018 έγγραφο της υπαλλήλου του Τµήµατος Προγραµµατισµού  -∆ιαφάνειας και χρήστη του ΚΗΣΚ  κ. Μαριάνθης 
Γιακουµάτου προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  

                                                      
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση κατάρτισης ηλεκτρονικών καταλογών 2018 των ενδιαφεροµένων µελετητών δηµοσίων έργων 
ανά κατηγορία µελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016» 
Σχετ.: µε το Α.Π.: 22369/22-8-2018 έγγραφό σας 

Σας ενηµερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση καταλόγων για το έτος 2018 των ενδιαφεροµένων µελετητών 
δηµοσίων έργων ανά κατηγορία  για την ανάθεση µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών   στις ακόλουθες κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ.(15)του Ν4412/2016 στο ∆ήµο Κεφαλονιάς. Οι 
κατηγορίες µελετών που αφορούν την υπ.αρ. 22369/22-8-18 πρόσκληση ∆ηµάρχου είναι οι ακόλουθες: 

Μετά την 11η Σεπτεµβρίου του 2018 προβήκαµε στην καταχώρηση των ενδιαφεροµένων µελετητών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του ΚΗΣΚ και στη συνέχεια στην οριστικοποίηση των καταλόγων και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής 
 1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες(κατηγορία 1) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες(κατηγορία 2) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 3. Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 6) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 7) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 5. Στατικές µελέτες(κατηγορία 8) - Οριστικοποιηµένη 
 6. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες(κατηγορία 9) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 7. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές µελέτες(κατηγορία 10) - Μη Οριστικοποιηµένη 
 8. Μελέτες Υδραυλικών και διαχείρισης υδάτινων πόρων(κατηγορία 13) - Οριστικοποιηµένη 
 9. Ενεργειακές µελέτες(κατηγορία 14) - Μη Οριστικοποιηµένη* 
10.Μελέτες τοπογραφίας(κατηγορία 16) - Οριστικοποιηµένη 
11.Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνας(κατ. 20) - Μη Οριστικοποιηµένη 
12.Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας(κατηγορία 21) - Μη Οριστικοποιηµένη 
13.Περιβαλλοντικές µελέτες(κατηγορία 27) - Οριστικοποιηµένη 
14.Μελέτες λιµενικών έργων(κατηγορία 11) - Μη Οριστικοποιηµένη* 
 
Στις κατηγορίες µελετών που δεν οριστικοποιήθηκαν και συνεπώς η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν είναι εφικτή, 
οι αιτούντες ήταν λιγότεροι από τρεις (3) ενώ υπήρχαν και κατηγορίες που δεν αιτήθηκε κανείς(κατηγορίες 11 και 14)*. 
Η Υπηρεσία σας µπορεί πλέον να διενεργήσει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Στην συνέχει η Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.27167/8-10-2018 εισήγηση του 
αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου η οποία έχει ως εξής:   



 
 
 
Θέµα:  Καθορισµός τρόπου εκπόνησης ανά κατηγορία µελετών που η   
           διαδικασία  της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν ήταν εφικτή. 
Σχετ.:   Το υπ άριθµ. ∆.Υ / 25-9-2018 της επιτροπής κατάρτισης καταλόγων Μελετητών 
 
Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό και την παρ. 5 του αρθρου 118 του  Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 
ΤΟΥ αρθ. 79 ΤΟΥ Ν. 4530/18 ( ΦΕΚ-59)  «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήµων, και όταν έπειτα 
από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου µε τουλάχιστον τρεις (3) 
οικονοµικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµβασης 
έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.» µπορεί ο 
∆ήµος να προβεί σε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση. 
 

Ο Αν. ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θεόδωρός Καλογερόπουλος 

 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να  εγκρίνουν τον  τρόπο  εκπόνησης ανά κατηγορία των παρακάτω  
µελετών που  η διαδικασία  της ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν ήταν   εφικτή  µε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση  και 
αναλυτικά:  
 1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες(κατηγορία 1)  
 2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες(κατηγορία 2)  
 3. Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 6)  
 4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 7) -  
 5. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες(κατηγορία 9) 6. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και 
Κυκλοφοριακές µελέτες(κατηγορία 10) 
 7. Ενεργειακές µελέτες(κατηγορία 14)  
8 .Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνας(κατ. 20)  
9.Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας(κατηγορία 21)  
10.Μελέτες λιµενικών έργων(κατηγορία 11)  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισηµαίνοντας πως  έγινε µία προσπάθεια  για τον περιορισµό των 
απευθείας αναθέσεων αλλά εκ των πραγµάτων δεν περιορίζονται αντίθετα θα γίνονται απευθείας αναθέσεις και µάλιστα 
χωρίς έκπτωση. 

                  Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την από 25-09-2018 έγγραφο του Τµήµατος Τ.Π.Ε και ∆ιαφάνειας. 
3) την µε αρίθµ. πρωτ. 27167/8-10-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4) την παρ. 5 του αρθρου 118 του  Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 ΤΟΥ αρθ. 79 ΤΟΥ Ν. 4530/18 ( ΦΕΚ-59).   
Και την εισήγηση της Προέδρου  
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει τον  τρόπο  εκπόνησης ανά κατηγορία των παρακάτω  µελετών που  η διαδικασία  της ηλεκτρονικής κλήρωσης 
δεν είναι  εφικτή  µε απευθείας ανάθεση χωρίς κλήρωση  και αναλυτικά:  
 1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες(κατηγορία 1)  
 2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες(κατηγορία 2)  
 3. Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 6)  
 4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες(κατηγορία 7) -  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Αργοστόλι       8-10-2018 
Αριθ.Πρωτ       27167 
 

ΠΡΟΣ 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΚΟΙΝΟΠ 1. ∆ήµαρχος Κεφαλλονιας 
κ. Αλ. Παρίσης 

2. Αντιδήµαρχος κ. ∆ιον. Λυκούδης 
 

Ταχ. ∆/νση : 
Τ.Κ : 
Πληροφορίες : 
 
Τηλέφωνα : 
 
Fax : 

Λεωφ. Βεργωτή 160 
28100 Αργοστόλι 
Καλογερόπουλος Θεοδ. 
. 
26710.22725 
26710.22463 
26710.22472 

  



 5. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές µελέτες(κατηγορία 9) 6. Μελέτες Συγκοινωνιακών    6.Έργων και 
Κυκλοφοριακές µελέτες(κατηγορία 10) 
 7. Ενεργειακές µελέτες(κατηγορία 14)  
8  1.Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνας(κατ. 20)  
9.Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνας(κατηγορία 21)  
10.Μελέτες λιµενικών έργων(κατηγορία 11) . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      298 / 2018                                                                 Α∆Α: 7ΜΩ3ΩΕ5-ΙΛΠ    
 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή συµµετοχής διαγωνιζοµένου  και  έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης 
εκπόνησης της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 13ο   θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή συµµετοχής διαγωνιζοµένου  και  έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης 
εκπόνησης της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  θέτει υπόψη τα παρακάτω : 

Με την 318/2017 (Α∆Α: ΨΦΓ8ΩΕ5-ΗΗΦ) απόφαση της , η  Οικονοµική Επιτροπή   ενέκρινε  ΟΜΟΦΩΝΑ στο σύνολό του το 
µε αρίθµ. πρωτ.  37791/28-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των 

τεχνικών προσφορών) για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου » Εκτιµώµενης αξίας  
74.052,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε από την  εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» η  υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017. Ενηµέρωση-Αντίρρηση-∆ιαµαρτυρία. 
 



Με την 334/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3) εγκρίθηκε το  Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής) 
για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου   Ληξουρίου»,   
σύµφωνα µε το οποίο η  υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017 Ενηµέρωση-Αντίρρηση-∆ιαµαρτυρία της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» κατά της αριθ. 318/2017 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής  απορρίφθηκε ως µη παραδεχτή και δεν εξετάστηκε  επί της ουσίας  διότι δεν κατατέθηκε παράβολο υπέρ του 
∆ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 127 Ν 4412/2016.   
 
Με    το αρίθµ. πρωτ. 21587/10-08-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής  ζητήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισµού  η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας . 
Σε απάντηση του εν λόγω εγγράφου θέτω υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 έγγραφο του 
αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Πρόεδρος  προτείνει  την τροποποίηση της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την αναποµπή του µε αρίθµ. πρωτ. 37791/28-11-2017  Πρακτικού στην Επιτροπή του εν λόγω ∆ιαγωνισµού,  
προκειµένου λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό παραπάνω έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου αποδεχθεί την συµµετοχή    της σύµπραξης γραφείων µελετών µε την επωνυµία 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»  και  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου 
Ληξουρίου»  και  να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες της διαγωνιστικής διαδικάσίας.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι υπάρχουσες πιστώσεις  για την ολοκλήρωση του έργου είναι ελάχιστες 
,προτείνει να δοθούν όλα τα απαραίτητα χρήµατα για την ολοκλήρωση του έργου και ψηφίζει την πρότασή του.   
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος- Μιχαλάτος Θεόφιλος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

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

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

• Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 

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

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

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

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

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

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

• Την  εισήγηση   της  Προέδρου :  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Τροποποιεί  ΜΟΝΟ το πρώτο (1) µέρος του  αποφασιστικού   της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής όπως 
παρακάτω:  
1. Αναπέµπει  το µε αρίθµ. πρωτ. 37791/28-11-2017  Πρακτικό ,  στην Επιτροπή του  ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»,προκειµένου,   λαµβάνοντας υπόψη την  µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-
2018 εισήγηση  του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου κάνει 
αποδεχτή  την συµµετοχή    της σύµπραξης γραφείων µελετών µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»  και  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» και να προχωρήσει στις 
περαιτέρω ενέργειες της  διαγωνιστικής διαδικασίας  .      
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 
219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  299   / 2018                                                                Α∆Α: 730ΠΩΕ5-ΖΩΕ                                                                                          
ΘΕΜΑ : Αποδοχή συµµετοχής διαγωνιζοµένου  και  έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης 
εκπόνησης της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου  Ληξουρίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής  το 14ο  
θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Αποδοχή συµµετοχής διαγωνιζοµένου  και  έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας 
ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου  Ληξουρίου»   

Με την 312/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΨΗΘΩΕ5-ΦΓΥ  ) εγκρίθηκε  στο σύνολό του ΟΜΟΦΩΝΑ το 
µε αρίθµ. πρωτ.  36403/16-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των 

τεχνικών προσφορών) για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου» Εκτιµώµενης αξίας  186.779,88 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%)  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε από την  εταιρία  «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»  η  υπ’ αριθ. 39.404/11-12-2017. Ενηµέρωση-Αντίρρηση-∆ιαµαρτυρία. 
 
Με την 319/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:6ΩΘ4ΩΕ5-ΛΩΜ                                                                                                                  
) εγκρίθηκε το µε αρίθ. πρωτ.39722/18-10-208 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού(Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων  κατά της 312/2017απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής)  για την ανάθεση της Μελέτης «Επισκευή 
∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» σύµφωνα µε το οποίο απορρίφθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωσης-
Αντίρρησης-∆ιαµαρτυρίας του διαγωνιζόµενου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ - 
ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» διότι  δεν κατατέθηκε    παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης), συνεπώς δεν ήταν  
παραδεκτή ως προς το τυπικό της µέρος και δε θα εξετάστηκε  επί της ουσίας. 
 
Με    το αρίθµ. πρωτ. 21587/10-08-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής  ζητήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισµού  η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας . 
Σε απάντηση του εν λόγω εγγράφου θέτω υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 έγγραφο του 
αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 



 
 
 
 



 
 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,  η Πρόεδρος  προτείνει  την τροποποίηση της 312/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την αναποµπή του µε αρίθµ. πρωτ. 36403/16-11-2017  Πρακτικού στην Επιτροπή του εν λόγω ∆ιαγωνισµού,  
προκειµένου λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό παραπάνω έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου αποδεχθεί την συµµετοχή    της σύµπραξης γραφείων µελετών µε την επωνυµία 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»  και  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 



ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Ληξουρίου»  και  να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι υπάρχουσες πιστώσεις  για την ολοκλήρωση του έργου είναι ελάχιστες 
,προτείνει να δοθούν όλα τα απαραίτητα χρήµατα για την ολοκλήρωση του έργου και ψηφίζει την πρότασή του.   
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος- Μιχαλάτος Θεόφιλος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      

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

• Την 218/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ)                                        

• Την 312/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για ανάθεση της µελέτης 
Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου Α∆Α: ΩΨΗΘΩΕ5-ΦΓΥ       

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωση –Αντίρρηση –∆ιαµαρτυρία  

• Το µε αρίθ. Πρωτ. 39722/40337/18-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων) του έργου. 

• Την 319/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί έγκρισης του παραπάνω Πρακτικού Α∆Α : 6ΩΘ4ΩΕ5-ΛΩΜ). 

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

• Την  εισήγηση   της  Προέδρου :  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Τροποποιεί  ΜΟΝΟ το πρώτο (1) µέρος του  αποφασιστικού   της 312/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής όπως 
παρακάτω:  
1. Αναπέµπει  το µε αρίθµ. πρωτ. 36403/16-11-2017  Πρακτικό ,  στην Επιτροπή του  ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου  Ληξουρίου»,προκειµένου,   λαµβάνοντας υπόψη την  µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-
2018 εισήγηση  του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου κάνει 
αποδεχτή  την συµµετοχή    της σύµπραξης γραφείων µελετών µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»  και  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή ∆ηµοτικού Θαέτρου Ληξουρίου» και να προχωρήσει στις 
περαιτέρω ενέργειες της  διαγωνιστικής διαδικασίας  .      
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 
218/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ)                                        
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  300  / 2018                                                                 Α∆Α: Ω4Ι3ΩΕ5-ΑΞΠ 
 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση 
τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      16 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Προµήθεια και 
εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου.» , έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
 
Με την αριθµ.  269/7-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του έργου  
«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου.»  
σύµφωνα µε την από 13-10-2017 θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 11./09/2018προέβη στην ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και 
την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς 
κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του αποτελέσµατος της 
κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΡ. &  ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε  αποτελεί 
δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου  «Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό 
χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου.» 
Με το αρ. πρωτ. 24410/12-09-2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, για 
κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 



Ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΡ. &  ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε  κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον σφραγισµένο 
φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 25688/2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η 
εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό 
χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου, αντί ποσού 5.750,00 πλέον Φ.Π.Α  ευρώ, και  7.130,00  ευρώ  µε Φ.Π.Α 24% στον 
οικονοµικό φορέα ΓΕΡ. &  ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε  , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος- Μιχαλάτος Θεόφιλος 
                    Γκισγκίνης Νικόλαος   και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 13 -10-2017  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 269/2018  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Α∆Α: 6 Ο80ΩΕ5-ΒΕΖ, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ.24410/12-09-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το άρθρο 15  του Π.∆/τος 171/1987 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης κατασκευής του 
έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.» αντί ποσού 7.130,00 € στον οικονοµικό φορέα ΓΕΡ.& ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ   Ο.Ε , 
επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού την από 13 -10-2017  θεωρηµένη Τεχνική 
Έκθεση  όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    301 / 2018                                                               Α∆Α: Ω0ΖΖΩΕ5-ΜΜΟ 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 31-08-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια επαναληπτικής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      17 ο θέµα     
ηµερήσιας διάταξης :  Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 31-08-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια 
επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης 
του έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου»,(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την   
247 /2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με  το µε αριθ. πρωτ. 23447/3-09-2018 έγγραφό µας  προς την Εταιρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ      κοινοποιήσαµε   προς 
αποδοχή το αποτέλεσµα  της από  31-08-2018  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) 
σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων 
υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου»  .  
Επειδή από τις από τις 13-09-2018 έχει λήξη η προθεσµία που  ορίσθηκε στην  εν λόγω εταιρία για να δηλώσει την αποδοχή 
η όχι του αποτελέσµατος της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και την σύµφωνη γνώµη της  για την ανάθεση της  σύµβασης για την 
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου»  και σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών , ζητείται από 
τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  31-08-2018 αποτελέσµατος της από 31-08-
2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε 
Ερίσου»  .» και β) την αποδέσµευση συµµετοχής της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ      από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις 
επόµενες κληρώσεις του έτους 2018.   



                  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως εχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:                 Την εισήγηση ως 
έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος- Μιχαλάτος Θεόφιλος 
                    Γκισγκίνης Νικόλαος   και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

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 15 του Π.∆. 171/87 
- την 247/7-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ 30.7336.31 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 6.000,00  ευρώ  
- την µε  αρίθµ. πρωτ. 20757/2-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 31-08-2018 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 23447/3-09-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή του αποτελέσµατος της κλήρωσης 
από τον προσωρινά ανάδοχο  
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  31-08-2018 αποτελέσµατος της από 31-08-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης κλήρωση στο Κεντρικό 
Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση 
δηµόσιας σύµβασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή όµβριων υδάτων οικισµού Ασσου ∆/.Ε Ερίσου» και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ      από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες 
κληρώσεις του έτους 2018.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  302  / 2018                                                               Α∆Α: ΩΦΧΤΩΕ5-ΥΩΕ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση Πλατείας 
∆αµουλιανάτων». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      3 ο θέµα   
εκτός  ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση 
Πλατείας ∆αµουλιανάτων.» (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
Ω111ΧΩΕ5-7ΤΟ)   , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε ισχύ. Οµοίως 
διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του 
κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, 
για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του 
άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την 
απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, 
υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 
Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  263/7-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του έργου  
«Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουκλιανάτων.»  σύµφωνα µε την 85/2018 θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε 
ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 26/09/2018προέβη στην ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και 



την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς 
κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του αποτελέσµατος της 
κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε   αποτελεί δικαιολογητικό της 
απευθείας ανάθεσης του έργου  «Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων.» 
Με το αρ. πρωτ. 26315/28-09-2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, για 
κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΩΕΡ Α.Τ.Ε κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω 
έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 27376/2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η 
εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων», αντί ποσού 6.000,00 ΜΕ  
Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Ανουσάκης Νικόλαος- Μιχαλάτος Θεόφιλος 
                    Γκισγκίνης Νικόλαος   και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 85/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 263/2018  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Α∆Α: 6Θ5ΑΩΕ5-ΝΚΗ, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ.26315/28-09-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το άρθρο 15  του Π.∆/τος 171/1987 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης κατασκευής του 
έργου «Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων.» αντί ποσού 6.000,00 € µε Φ.Π.Α στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε , 
επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού την από 85/2018   θεωρηµένη Μελέτη όπως 
συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   303 / 2018                                                                                     Α∆Α: ΩΞΤΘΩΕ5-ΓΒ5 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάθεσης αίτησης για κήρυξη κύριας διαθήκης Γεωργίου Βουτσινά. 
                                                                                                                                                                                                            
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης«Έγκριση 
κατάθεσης αίτησης για κήρυξη κύριας διαθήκης Γεωργίου Βουτσινά..» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  
25405/20-09-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η 
οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

             Στη Νοµική Υπηρεσία περιήλθε φάκελος από τον πρώην ∆ήµο Παλικής από τα στοιχεία του 
οποίου προκύπτει ότι στις 29 Ιουλίου 1992 απεβίωσε ο Γεώργιος Παν. Βουτσινάς, κάτοικος εν ζωή 
Ληξουρίου. Κατά το χρόνο του θανάτου του, άφησε την από 18-5-1992 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, σύµφωνα µε την οποία αφήνει 
στο Γυµνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου δύο ηµιυπόγεια διαµερίσµατα στην περιοχή Γουδί Αττικής, ένα 
ισόγειο διαµέρισµα στην Κυψέλη Αττικής και ένα οικόπεδο στην περιοχή Ν. Σεπόλια στο Μπουρνάζι, 
µε ειδικό ταχθέντα σκοπό τα µεν διαµερίσµατα να διατίθενται για δωρεάν διαµονή φοιτητών που 



σπουδάζουν στην Αθήνα, το δε οικόπεδο προκειµένου να εκποιηθεί, τα χρήµατα της εκποίησης να 
κατατεθούν σε ειδικό λογαριασµό και από τους τόκους αυτών να συντηρούνται τα διαµερίσµατα και να 
καλύπτονται τα έξοδα και οι δαπάνες τους.  
 Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας ενηµερωθήκαµε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ότι για την αναγνώριση του κληρονοµικού του δικαιώµατος 
ο ∆ήµος πρέπει να υποβάλλει στο αρµόδιο δικαστήριο αίτηση για έκδοση κληρονοµητηρίου, το οποίο 
ακολούθως θα πρέπει να µεταγραφεί στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικά Γραφεία, ώστε 
να περιέλθει στο ∆ήµο η κυριότητα των ακινήτων.  
            Το κληρονοµητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρµόδιο καθύλην δικαστήριο, 
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου που εκδικάζεται µε την εκουσία δικαιοδοσία, βάσει του οποίου 
τεκµαίρεται, έναντι τρίτων, ότι είναι κληρονόµος και ότι έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται σε αυτό.  
              Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε η µε αριθ. 203/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
την οποία εγκρίθηκε η κατάθεση αίτησης για έκδοση κληρονοµητηρίου. Πλην όµως το Ειρηνοδικείο 
Αργοστολίου µε την µε αριθ. 15/2017 ∆ιάταξη του απέρριψε την αίτηση καθώς η ιδιόγραφη διαθήκη του 
διαθέτη δηµοσιεύθηκε το έτος 1992 αλλά δεν κηρύχθηκε κυρία προκειµένου να είναι δυνατή η έκδοση 
κληρονοµητηρίου. Για την κήρυξη διαθήκης ως κυρίας απαιτείται η κατάθεση στο ακροατήριο µάρτυρα 
ο οποίος θα επιβεβαιώσει το γραφικό χαρακτήρα και την υπογραφή του διαθέτη.  Τα ανωτέρω η 
Νοµική Υπηρεσία κατέστησε γνωστά στη ∆.Ε. Παλικής οπότε και ενηµερώθηκε ότι έχει καταστεί δυνατό 
να βρεθεί συγγενής του αποβιώσαντος προκειµένου να πιστοποιήσει τη γραφή και υπογραφή του.  
              Κατόπιν των ως άνω και µόλις πρόσφατα η Υπηρεσία ενηµερώθηκε για την ύπαρξη 
συγγενικών προσώπων που θα µπορούσαν να συνδράµουν τη διαδικασία της κήρυξης της ιδιόγραφης 
διαθήκης ως κυρίας.  
             Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει και να χορηγήσει σχετική 
εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αίτησης προς 
κήρυξη κυρίας της από 18-5-1992 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Βουτσινά, ο οποίος απεβίωσε 
στις 29 Ιουλίου 1992 και ακολούθως, ήτοι µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, να προβεί στις 
νόµιµες ενέργειες για την  έκδοση κληρονοµητηρίου σε συνέχεια της µε αριθ. 203/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος  επισηµαίνει ότι το θέµα είναι σοβαρό γιατί η διαθήκη του αποθανόντος Γεωργίου 
Βουτσινά  έχει γνωστοποιηθεί  από το 1992 και   δεν έγινε καµία ενέργεια κήρυξης της ως κύριας  από 
τον πρώην ∆ήµο Ληξουρίου και έτσι  δηµιούργησε   το αναφερόµενο στην εισήγηση κώλυµα   
ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας   και επί πλέον δεν συµπεριλήφθηκε ως νοµική εκκρεµότητα   στην 
απογραφή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  το 2011 όπως όριζε η κείµενη νοµοθεσία. 
  Στην συνέχεια  η Πρόεδρος  επειδή προέκυψαν  από την διαλογική συζήτηση πολλά ερωτήµατα  και η 
κ. Χριστοφοράτου δεν µπορούσε να είναι παρούσα στην συνεδρίαση γιατί απουσιάζει στην Αθήνα, 
αναβάλει  την  συζήτηση του εν λόγω θέµατος προκειµένου να παρευρίσκεται σε επόµενη συνεδρίαση 
η κ. Χριστοφοράτου που έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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