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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                                                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
                                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
 της  38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  ∆εκεµβρίου 2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  20  η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2018, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα  13:00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την 
µε αριθµό πρωτ  34784/ 14-12-2018   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  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                
2.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                           
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                 
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                 
5.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                       Kωνσταντάκης Άγγελος    

6. Μινέτος ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου ΜΙχαλάτου)   
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   364   / 2018                                                                                     Α∆Α: ΩΖΩΞΩΕ5-ΛΒ8 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ∆ικηγόρου . 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Ορισµός ∆ικηγόρου » ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  34027/7-12-2018 εισήγηση 
  της Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά 
 έχει ως εξής:   
 Στις  17 Ιανουαρίου 2019 πρόκειται να συζητηθεί κατόπιν αναβολής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 
από 31-7-2018 αγωγή των ανωνύµων εταιρειών «CFS Χρηµατιστηριακή Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και «ΤΟΞΟΤΗΣ 
Επιχειρηµατικές Συµµετοχές Α.Ε.» κατά του ∆ήµου µας. Με την εν λόγω αγωγή οι ως άνω εταιρείες  ζητούν να τους καταβληθεί 
στην µεν πρώτη ποσό 6.768 ευρώ και στη δεύτερη ποσό 1.692 ευρώ που αντιστοιχούν σε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
από σύµβαση µίσθωσης, τις οποίες ο ∆ήµος παρακράτησε ως ποινική ρήτρα λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης της σύµβασης 
µίσθωσης εκ µέρους των ως άνω µισθωτριών.  
 Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου 
δε δύναται να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω αυξηµένων δικαστικών εκκρεµοτήτων σε τοπικά δικαστήρια 
αλλά και λόγω λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών αλλά και η Οικονοµική Επιτροπή να προβούν  στις 
ενέργειες  της  αρµοδιότητας τους για τον ορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου Αθήνας. Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξει 
αξιόλογη οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς τόσο ο φάκελος της υπόθεσης όσο και το κατατεθέν δικόγραφο 
προτάσεων θα επιµεληθεί η Νοµική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια η αµοιβή του δικηγόρου που θα ορισθεί θα περιορίζεται στις εκ του 
νόµου κατώτατες αµοιβές, ποσό το οποίο ισοδυναµεί µε τα οδοιπορικά έξοδα που θα καταβάλλονταν στην πληρεξούσια δικηγόρο 
του ∆ήµου εάν εκείνη µπορούσε να εκπροσωπήσει το ∆ήµο κατά τη συζήτηση της αγωγής.  
    
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει για την εν λόγω παράσταση να ορίσουν   πληρεξούσιο δικηγόρο ,  την  δικηγόρο Αθηνών κ. Τσατραφίλια  
Αναστασία και ενηµερώνει  επίσης ότι η εξειδίκευση της πίστωσης για την αµοιβή της µε τις κατώτατες αµοιβές έχει εγκριθεί µε την 
360/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος .  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  34027/7-12-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας 
την 360/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί εξειδίκευση πίστωσης) 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
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                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Χορηγεί την πληρεξουσιότητα  και ορίζει την δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστασία Τσατραφίλια  προκειµένου να παραστεί στις  17 
Ιανουαρίου 2019 και σε οποιανδήποτε µετ αναβολής δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 
συζήτηση της από 31-7-2018 αγωγής των ανωνύµων εταιρειών «CFS Χρηµατιστηριακή Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» 
και «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηµατικές Συµµετοχές Α.Ε.» κατά του ∆ήµου µας. 

2. Η εξειδίκευση της πίστωσης για την αµοιβή της δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Τσατραφίλια  έχει εγκριθεί µε την 360/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  365 / 2018                                                                             Α∆Α: 6ΒΜΧΩΕ5-ΦΓΜ 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5  
του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην Οικονοµική οι 
παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την 
εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική 
προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34684/14-12-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου για την έγκριση της Βεβαίωσης Καλής 
Εκτέλεσης Εργασιών, η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

                                     Αργοστόλι: 14.12.2018 

                             Aριθ.Πρωτ.:34684  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 
  
 

 

              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
1η)Οι υπ.  αριθµ. 1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202/2018 Bεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Οι  εν λόγω Bεβαιώσεις αφορούν την επισκευή του   µε αριθµό 

κυκλοφορίας KHY 5879(ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & και του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8924(ΜΙΚΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΗΥ 

5886(ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) &  ΚΗΗ 6827(ΚΛΟΥΒΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΗΙ 4919(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-

ΠΡΟΝΝΩΝ) & ΚΗΥ 5882(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΜΕ 40968(ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ) & ΚΥ 7762(ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΥ 

6020(ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)αντιστοίχως και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 1481,1480,1477,1476,1470,1475,1473,1472,1471,/2018   Τ.Π.Υ.  της 

επιχείρησης  µε την επωνυµία «Γ.ΜΑΡΚΕΤΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

2) Η υπ.  αριθµ.1153,1155,1154,1157,1156/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & 

Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 34619[ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 156/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 

Απόφασης ∆.Σ. , 

3) Η υπ.  αριθµ.1209/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & 

Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4921[ΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) και   την πληρωµή του 

υπ.  αριθ. 555/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

Συνηµµένα:  α)Οι  ανωτέρω αναφερόµενες βεβαιώσεις 
 
                                                                                                 Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 
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                 Ο Υπάλληλος 
                  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος  . 
και αφού έλαβε υπόψη της :  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016  

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων). 

- Την µε αριθ. πρωτ. 34684/14-12-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                                          ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εγκρίνει  των κάτωθι  τις παρακάτω  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και αναλυτικά:  
1)Οι υπ.  αριθµ. 1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202/2018 Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα 

∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Οι  εν λόγω Bεβαιώσεις αφορούν την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας KHY 

5879(ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & και του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8924(ΜΙΚΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΗΥ 5886(ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) &  ΚΗΗ 6827(ΚΛΟΥΒΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΗΙ 4919(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & ΚΗΥ 

5882(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΜΕ 40968(ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ) & ΚΥ 7762(ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) & ΚΥ 6020(ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ∆Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)αντιστοίχως και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 1481,1480,1477,1476,1470,1475,1473,1472,1471,/2018   Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία 

«Γ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

2) Η υπ.  αριθµ.1153,1155,1154,1157,1156/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & 

Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 34619[ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 156/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 

Απόφασης ∆.Σ. , 

3) Η υπ.  αριθµ.1209/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & 

Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4921[ΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΣΑΜΗΣ) και   την πληρωµή του 

υπ.  αριθ. 555/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   366 / 2018                                                                   Α∆Α: 753ΠΩΕ5-Ω6Η 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών κτηµατολογίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενΗ  το  4ο θέµα  
 της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για την 
αντιµετώπιση δαπανών κτηµατολογίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 35237/19-12-2018  εισήγηση του Προϊστάµενου του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 

 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 1940 Β/2018 ττης  
Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Αικατερίνης Ελευθεράτου      που έχει εκδοθεί µε την  255/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.  1940 Β/2018) 
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Αριθ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής:           255/2018 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Α   ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
1 ΚΑΣ∆ΕΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ   
2.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥ∆ΙΑΣ  
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥ∆ΙΑΣ 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥ∆ΙΑΣ 
5. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

1015/2018 
318/2018 
324/2018 
319/2018 
6186/2018 

                         224,32 
                           95,28 
                           55,22 
                         194,28 
                             7,50 

                         224,32 
                           95,28 
                           55,22 
                         194,28 
                             7,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               576,60                                              576,60 
2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘ  716 /2018  ΠΟΣΟΥ  423,40  €. 
(ποσό επιστροφής από το αρχικό χορηγηθέν ποσό των 1.000,00 €) 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘ  718/2018  ΠΟΣΟΥ   33,60  €  
(ποσό παρακράτησης φόρου από το τιµολόγιο αριθ. 1015/2018). 
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Αργοστόλι 19-12-2018. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
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- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 
  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  255/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία 
κατέθεσε η   κ.  Ελευθεράτου Αικατερίνη  για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.   1940 B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    1.000,00  
€ από τον Κ.Α  00.6111  για την αντιµετώπιση δαπανών  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ   του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε την 255/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της  υπόλογου υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ελευθεράτου Αικατερίνης.           
2. Απαλλάσσει την κ.   Ελευθεράτου Αικατερίνη     από  υπόλογο του συνολικού  ποσού 1.000,00  € από τον Κ.Α 00.6111  για την 
αντιµετώπιση δαπανών κτηµατολογίου . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    367  / 2018                                                                Α∆Α: 7ΤΟ8ΩΕ5-2ΥΦ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στο Κερατσίνι.                                                                                                                                                                                                                                                      
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στο Κερατσίνι »έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 34356/11-12-2018 
διαβιβαστικό  της γραµµατέας   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Κυριακάτου Μαρίας     σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ.  34355 /6-12-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  
το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:                           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   34355 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  6ην  ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα  09.30 π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο  
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 33159/2018 εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, προφορικό,  δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό 
εκµίσθωσης δηµοτικού διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου ευρισκόµενου στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 στον 
Πειραιά  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 32037/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Άγγελος Κωνσταντάκης (Αν. Πρόεδρος) 
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους. 
Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
 Φανερού,  προφορικού, δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου 
ευρισκόµενου στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 στον Πειραιά εµβαδού 65 τ.µ. περίπου. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
 

 
 
        
           

 
 
 

    

 
Στη συνέχεια και ώρα           π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           Εκµίσθωση δηµοτικού διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου ευρισκόµενου  
           στο Κερατσίνι  επί  της  οδού  Κατσαντώνη  αρ. 124  στον  Πειραιά   
           Εµβαδόν: 65 τ.µ. περίπου  
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           Τιµή εκκίνησης: 200,00 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 
 

 
 

 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η κατακύρωση 
της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                  Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος          
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          -                                                             -                                                                   
                                                                                                                                                       
      Τα  µέλη 
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
 
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 και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού. 

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

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 228 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του ακινήτου. 
4) την  7/2018 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων.(καθορισµός ορίου πρώτης προσφοράς (ετήσιο µίσθωµα)  
5) την 320/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης Α∆Α: Ω7Ξ9ΩΕ5-ΧΥΘ 
6) Το   34355/6-12-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 34355/6-12-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, προφορικού, δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου  στο Κερατσίνι  (ενός διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου ευρισκόµενο 
στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 στον Πειραιά, συνολικού εµβαδού 65 τ.µ. περίπου, αποτελούµενο από τρία κύρια 
δωµάτια, κουζίνα, λουτρό και χολ.) 
 
 2) Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον  διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου  στο Κερατσίνι (ενός διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου 
ευρισκόµενο στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 στον Πειραιά, συνολικού εµβαδού 65 τ.µ. περίπου, αποτελούµενο 
από τρία κύρια δωµάτια, κουζίνα, λουτρό και χολ.) . 
                                                                                                                         
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    368   / 2018                                                                      Α∆Α: Ω51ΞΩΕ5-Ε∆Χ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ΙΙ (β απόσπασµα) Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου)για την ανάθεση του έργου « Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ ∆ειλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου». 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 6  ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης  «Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ  (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 
για την ανάθεση του έργου : « Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ ∆ειλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου».έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
το µε αρίθ. πρωτ. 31103/7-12-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικόυ  ΙΙ  (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δια του Προέδρου 
της κ. Παγουλάτου Λεωνίδα του το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

Αργοστόλι, 03  ∆εκεµβρίου  2018  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  (β  απόσπασµα) 
(ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΚ ∆ΕΙΛΙΝΑΤΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   » 

 
Προϋπολογισµού 32.889,52  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
Στις  03 ∆εκεµβρίου 2018   ηµέρα ∆ευτέρα    και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής της 

∆ηµοπρασίας του ανωτέρω έργου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 90/2017  Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς   και αποτελείται από τους εξής:  
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1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Αν.ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

2. ΣΤΟΥΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΠΕ  ΤΗΣ  ∆ΤΥ  

3. ΡΟΥΧΩΤΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Αν. ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ ΤΗΣ  ∆ΤΥ 

 
 Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθµ  31103 (12-11-2018)   έγγραφο της οικονοµικής επιτροπής   του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  σφραγισµένο φάκελο µε τα  συµπληρωµατικά  δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία 
«ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ ΟΕ » σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

• Βεβαίωση ΕΤΑΑ για την µη απασχόληση µισθωτών µηχανικών κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς αρ.πρωτ 
2202 /08-11-2018 

• Βεβαίωση ΕΤΑΑ για την µη απασχόληση µισθωτών µηχανικών κατά την ηµεροµηνία  υποβολής  δικαιολογητικών 
22/08-11-2018 

• Υ∆ εταιρείας ότι δεν απασχολεί µηχανικούς 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ που  καλύπτει την  ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς αρ.πρωτ 3710/02-12-2016 

• Φορολογική ενηµερότητα εταιρείας για την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς αρ.πρωτ. 63236530/26-04-2017 και κατά 
την ηµεροµηνία  υποβολής δικαιολογητικών αρ.πρωτ.65504321/31-08-2018 

• Υ∆ εταιρείας ότι δεν υπάρχουν κοινοπραξίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς και κατά την ηµεροµηνία  
υποβολής  δικαιολογητικών 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε για την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς αρ.πρωτ.18/04-01-2017 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας έργου κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς αρ.πρωτ.3/11-01-2017 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  έργου  κατά την ηµεροµηνία  δικαιολογητικών αρ.πρωτ 220/30-10-2018  

• Υ∆ για τα έργα σε εξέλιξη  

• Υ∆ για την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε άλλο φορέα 

• Υ∆ για το ανεκτέλεστο της εταιρείας  

• Υ∆ ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού του άρθρου 74  του Ν4412/2016 

• Υ∆ ότι δεν συντρέχουν για την εταιρεία οι λοιπές περιπτωσεις της παρ Α4  ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 22 της ∆ιακήρυξης.  
Στην συνέχεια αφού έγινε έλεγχος του εµπροθέσµου µονογράφησαν  όλα τα κατατεθειµένα  συµπληρωµατικά 

δικαιολογητικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία  δεν 
υπάρχουν  ελλείψεις: 

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται 
στην αναθέτουσα αρχή, την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ ΟΕ   

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 

Τα µέλη της Επιτροπής 
 

• Στουπάς ∆ηµήτριος 
 
 

• Ρουχωτάς Χρήστος 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

• Παγουλάτος Λεωνίδας  

 
 
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 Πρακτικού ΙΙ  (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού(ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου :  
« Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ ∆ειλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου» και την   ανάθεση της σύµβασης στην   µειοδότρια   εταιρία  
µε την επωνυµία    Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε    ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία  η οποία προσέφερε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 37,03%  επί του προϋπολογισµού του έργου και στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά της δεν υπάρχουν ελλείψεις. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  157/2016  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορισµού  
τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό ) . 
3)Την 67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΘ6ΩΕ5-ΖΚΚ κατάρτιση όρων δηµοπράτησης) 
4)  την  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφαση  του Συντονιστή της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας. 
5) την µε αριθµ. 19463/8-08-2018 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  
∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
6) την    650  /2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης 
7) την 256/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί Εφαρµογής  της  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφασης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συνέχιση της  διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου». Α∆Α: Ω17ΓΩΕ5-6Ξ1 
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8) το από 3-12-2018 Πρακτικό  ΙΙ  (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού(ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) .  
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  ως έχει το από 3-12-2018  Πρακτικό  ΙΙ  (β απόσπασµα) της Επιτροπής του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού(ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου :  
« Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ ∆ειλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου» εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)  . 
2. Αναθέτει  την σύµβαση για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),  στον µειοδότη οικονοµικό φορέα    µε την επωνυµία  Γεώργιος 
Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε   ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 37,03%. 
3.Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του µειοδότη. 
4. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του 
πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 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, 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   369 / 2018                                                                 Α∆Α:6ΕΒΦΩΕ5-Θ05 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ 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 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Ληξουρίου»θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 34576/13-12-2018 διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου ο οποίος διαβιβάζει συνηµµένο προς έγκριση 
στην Οικονοµική Επιτροπή το από  12-11-2018 Πρακτικό  για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Αργοστόλι, 6/12/2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 

«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
 

Προϋπολογισµού 186.779,88 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

Κατόπιν της 299/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου, συνήλθε στο 
Αργοστόλι την 12 Νοεµβρίου 2018  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30, σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 204/2017 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ 
∆.Τ.Υ. 

2. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

3. ΠΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Τ.Ε.Ε.  

 
Το αποκλειστικό θέµα της συνεδρίασης ήταν το άνοιγµα της Τεχνικής προσφοράς του ∆ιαγωνιζόµενου « 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 και έγινε δεκτή για την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την αναφερθέν Απόφαση Ο.Ε. 

Όταν κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης  (ώρα 10:30)  δεν προσήλθαν ενδιαφερόµενοι για το άνοιγµα του εν λόγω  
φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε και κατέγραψε το περιεχόµενο του φακέλων της  τεχνικής προσφοράς  του διαγωνιζοµένων 
που πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Κατά την καταγραφή προέκυψε ότι ο διαγωνιζόµενος στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του είχε όλα τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 20.2 της ∆ιακήρυξης, δηλαδή: 
      
 

  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ      
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Απαιτούµενα έγγραφα φακέλου 
«Τεχνικής Προσφοράς»  
(άρθρο 20.2 της ∆ιακήρυξης) 

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 

(α)  Τεχνική Έκθεση 
ΝΑΙ 

(β)  Πρόταση Μεθοδολογίας 
ΝΑΙ 

(γ)  Χρονοδιάγραµµα 
ΝΑΙ 

(δ)  Οργανόγραµµα και έκθεση 
τεκµηρίωσης καθηκόντων – 
κατανοµής εργασιών 

ΝΑΙ 

(ε)  Στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας 
µελέτης ΝΑΙ 

 
 
Κατόπιν η επιτροπή µονόγραψε κάθε φύλλο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων και διέκοψε τη 

συνεδρίαση της. 
  
 
Η επιτροπή συνήλθε σε νέα κλειστή συνεδρίαση την Παρασκευή 15.11.18 Καθώς και την Πέµπτη 6.12.18 ώρα 09:30 στα 

γραφεία  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για να ελέγξει, να κρίνει, να αξιολογήσει και να 
βαθµολογήσει την Τεχνική Προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 21.1 της ∆ιακήρυξης ήτοι: 

 
Κριτήριο Κ1: ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την 

τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση 
της µελέτης 

 
Κριτήριο Κ2: η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και συγκεκριµένα ο βαθµός κάλυψης των 

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

 
Κριτήριο Κ3: η οργάνωση του οικονοµικού φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας και 

η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µµελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος και ο βαθµός 
συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 

 
Γενικότερη διαπίστωση των µελών της επιτροπής είναι ότι πρόκειται για αξιόλογο µελετητικό σχήµα, υψηλού επιπέδου 

κατάρτισης µε µεγάλη εµπειρία και µε πολύ καλή οργάνωση, το οποία είναι σε θέση και αυτό όπως και τα ήδη προκριθέν σχήµατα, 
να φέρουν σε πέρας µελέτες όπως η παρούσα. 

 
Αφού µελέτησε προσεκτικά την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα µέλη της 

κατέληξαν στα εξής: 
  
Ως προς το Κριτήριο Κ1: 
∆εν προκύπτει διαφοροποίηση µεταξύ των διαγωνιζοµένων αφενός γιατί το αντικείµενο είναι σαφώς προσδιορισµένο 

αφετέρου διότι η εµπειρία τους σε πολύ πιο απαιτητικές µελέτες τους καθιστά ικανούς να κατανοήσουν πλήρως το αντικείµενο και 
τις όποιες ιδιαιτερότητες της εν λόγω µελέτης. 

Ως προς το Κριτήριο Κ2: 
Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης είναι σε γενικές γραµµές κοινή για τους διαγωνιζόµενους αφού αυτή κατά βάση 

καθορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία (ΚΑΝ.ΕΠΕ. κτλ).  
Ο διαγωνιζόµενος «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»  δίνει έµφαση στην τεχνική 
προσφορά στη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού για όλες τις κατηγορίες µελετών (Στατική, αρχιτεκτονική, γεωτεχνική και 
ηλεκτροµηχανολογική). Ιδιαίτερα για τη στατική µελέτη προβλέπονται αναλύσεις µε την φασµατική µέθοδο µε συντελεστή 
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σεισµικής συµπεριφοράς q=2,3 . Η επίλυση γίνεται µέσω του προγράµµατος NEXT της Comutec  software µε θεώρηση της 
κατασκευής σαν χωρικό πλαίσιο µε συνεκτίµηση της κατασκευής επί ελαστικού εδάφους.Η επίλυση αυτή θεωρείται επαρκής και 
ισότιµη µε την µέθοδο των αναλύσεων µε ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία. 

Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών 
του συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα 
παρεχόµενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για 
να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο, δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφοροποίηση, ιδιαιτέρως αν ληφθεί 
υπόψη ότι οι διαγωνιζόµενοι διαθέτουν πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας από διαπιστευµένο φορέα 
πιστοποίησης. 

Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα δεν παρουσιάζει, τέλος, ουσιαστικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαγωνιζοµένων. 
 

Ως προς το Κριτήριο Κ3: 
∆ιαπιστώνεται προβάδισµα του διαγωνιζόµενου «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  

ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. «MRA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ» καθότι από τις αναφερόµενες µελέτες στο Κεφ. 
6 της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι τα µέλη της ένωσης ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. και ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – ΜΕΡΜΗΓΚΑ 
Σ. &  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε έχουν εκπονήσει από κοινού τρεις (3) µελέτες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Αντίστοιχη διαπίστωση δεν 
προκύπτει για το διαγωνιζόµενο «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» 
για τον οποίο στο αντίστοιχο κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς του αναφέρονται µελέτες που έχουν εκπονηθεί µεµονωµένα από 
τα µέλη της ένωσης. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, η βαθµολογία του διαγωνιζόµένου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

∆ιαγωνιζόµενος 

α/α 
Κριτήριο Κν 

(άρθρο 21.1 της 
∆ιακήρυξης) 

Συντελε-
στής βαρύ-

τητας 
σν 

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 

1 Βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης  

0,30 70 

2 Πληρότητα και αξιοπιστία 
της µεθοδολογίας 
εκπόνησης της µελέτης 

0,40 80 

3 Οργάνωση του 
οικονοµικού φορέα 

0,30 70 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς = 
σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 

0,30*70 + 0,40*80 + 0,30*70 =  
74,00 

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

 

1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
       2.     ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

3. ΠΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 
 
 

 
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 ΙΙ της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων ) για την 
Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Προϋπολογισµού  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
.  
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Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Γκισγκίνης 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»                                          
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 12-11-2018   παραπάνω  Πρακτικό  ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης  
της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»                                      (ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων ) Εκτιµώµενης αξίας  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   
2.Σύµφωνα µε το παραπάνω Πρακτικό η  βαθµολογία τoυ διαγωνιζόµενoυ  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

∆ιαγωνιζόµενος 

α/α 
Κριτήριο Κν 

(άρθρο 21.1 της 
∆ιακήρυξης) 

Συντελε-
στής βαρύ-

τητας 
σν 

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 

1 Βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης  

0,30 70 

2 Πληρότητα και 
αξιοπιστία της 
µεθοδολογίας εκπόνησης 
της µελέτης 

0,40 80 

3 Οργάνωση του 
οικονοµικού φορέα 

0,30 70 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς = 
σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 

0,30*70 + 0,40*80 + 0,30*70 =  
74,00 

 
 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
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). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   370 / 2018                                                                 Α∆Α: 7Μ77ΩΕ5-ΖΒΚ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Παλικής. 
 
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 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου 
Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής » θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 35162/19-12-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αργοστόλι: 19.12.2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                   Aριθ.Πρωτ.: 35162        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
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Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής» 

Σήµερα 19.12.2018  ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 34915/17-12-2018  πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
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 Παλλικής» για την 

κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ.  847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο 
Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχει  πρωτοκολληθεί µία(1) 
προσφορά, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 
34972/18-12-2018. 

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 «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.: 
847/33703/05-12-2018 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. 847/33703/05-12-2018 ∆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. 592534.844767/17-05-2018 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  ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της ως άνω αναφεροµένης εταιρείας, είναι πλήρης,  προχώρησε 
στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς, της ως άνω   αναφεροµένης εταιρείας, και αναλυτικά:α) 
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 «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(ΣΥΝΘΕΤΟ µε τσουλήθρα, δύο αναρριχήσεις, σκάλα, τραπεζάκι) &  

-αριθ.4 (ΣΥΝΘΕΤΟ µε διπλή τσουλήθρα, αναρρίχηση, σκάλα)& 

-αριθ.5(ΣΥΝΘΕΤΟ µε αναρρίχηση, τσουλήθρα, τραπεζάκι, σκάλα) & 

-αριθ.6(Ελατήριο τραµπάλα νηπίων) &  

-αριθ.7(∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ) &  

-αριθ.8(Κόλλα δαπέδου) &  

-αριθ.9(Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη) &  

-αριθ.10(Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή)  & 

-αριθ.11(Κάδοι απορριµµάτων)& 

-αριθ.12(Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών)& 

ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 108/2018  

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(Ηλιακά Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά) &  
-αριθ.2(Προβολείς LED 50W 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),  
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ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 108/2018  
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. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
και την αριθ. 108/2018    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. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω αναφερθέντα, οµόφωνα αποφάσισε να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» , 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του ως άνω αναφερθέντος οικονοµικού 
φορέα , µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτού, και αναλυτικά ως εξής: 

Α) 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 46.927,59€ (χωρίς ΦΠΑ) 
ήτοι έκπτωση  142,41€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 0,3%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 108/2018 Μελέτης για την Οµάδα Α  
και 2ον) το ποσό των 1495,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  4,50€ και ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιους αριθµούς) 0,3%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  
αριθ. 108/2018 Μελέτης για την Οµάδα Γ, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  847/33703/05-12-2018 ∆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 Παλλικής», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε 

κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 

β) την µε αριθ. πρωτ. 34972/18-12-2018 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. 355/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 108/2018 Μελέτη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», και την υπ΄αριθ. 344/2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του 
διαγωνισµού. 
ε) Την µε αριθµ. 108/2018 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», που συντάχθηκε την  ∆/νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
στ) Την µε  αριθµ. 33704/05-12-2018Περίληψη ∆ιακήρυξης  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», που δηµοσιεύθηκε σε δύο 
τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
ζ) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», για την εύρυθµη, απρόσκοπτη  και σύµφωνη 
µε την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ  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 ,  
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 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. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Α)Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 0,30% επί 
του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.190,21€, για την Οµάδα Α  &  

Β) Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 0,30% επί 
του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 1.854,42€ για την Οµάδα Γ, 

Γ)να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής» και αναλυτικά για την Οµάδα Β[-
αριθ.1(Ηλιακά Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά) & -αριθ.2(Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά)], και την προσφυγή στη διαδικασία των 
διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλική» για την ανωτέρω αναφερόµενη 
οµάδα, επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τα υπό προµήθεια είδη  της 
Οµάδας Β  

Αργοστόλι 19/12/2018 
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 Παλικής  » προϋπολογισµού    64.523,40 € (Εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία 
ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. β)Να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.190,21€, για την 
Οµάδα Α  &  

γ) Να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 
0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 1.854,42€ για την Οµάδα Γ, 
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δ)Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής» και αναλυτικά για την Οµάδα Β[-
αριθ.1(Ηλιακά Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά) & -αριθ.2(Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά)], και την προσφυγή στη διαδικασία των 
διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλική» για την ανωτέρω αναφερόµενη οµάδα, 
επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 847/33703/05-12-2018 ∆ιακήρυξης δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για τα υπό προµήθεια είδη  της Οµάδας 
Β  

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

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  355  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  344/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΖΕΒΩΕ5-86Ψ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   35162 /19-12-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 35162 /19-12-2018   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  Παλικής   
προϋπολογισµού    64.523,40 € (Εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

2. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 58.190,21€, για την Οµάδα Α  &  

3. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», 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 0,30% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 108/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 1.854,42€ για την Οµάδα Γ, 

4.Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής» και αναλυτικά για την Οµάδα 
Β[-αριθ.1(Ηλιακά Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά) & -αριθ.2(Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά)], και την προσφυγή στη διαδικασία 
των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλική» για την ανωτέρω 
αναφερόµενη οµάδα, επειδή στο διαγωνισµό που διεξήχθη, βάσει της αριθ. 847/33703/05-12-2018 ∆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. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                             Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                     
                                                                                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
                                                                                                                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                            Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                    
                                                                                                                                               Μινέτος ∆ιονύσιος    

   Σοφία Γαρµπή  
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


