
                                                                                                                  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  7ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 15η   Μαρτίου   2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  15 η  Μαρτίου   του έτους 2019, ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   6665/8-03-2019  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                      
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                               
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                            
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ από την  65 έως και την 76/2019 αποφάσεις)                                                                                                                 
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος του  κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου) 
7. Ανουσάκης Νικόλαος   
8. Παπαναστασάτος Γεράσιµος    (ΠΑΡΩΝ από την  65 έως και την 73/2019 αποφάσεις)                                                                                                                                                                                                  
    ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    65/ 2019                                                                   Α∆Α: ΩΖΨΑΩΕ5-Ε43 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που εισάγονται  
προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  
παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου 
καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων        εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
1. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου.  
2. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
4. Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 

Ληξουρίου»  
5. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ¨Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  2019» 
7.Εκδόση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο Υπάλληλο . 
8.Ανάθεση υπηρεσιών ∆ήµου. 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
Για τον ορισµό των παραπάνω θεµάτων ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης 
Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος -Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                     (θετικές ψήφοι  οκτώ  (8)  



Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ     τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων.   
1. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου.  
2. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
4. Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 

Ληξουρίου»  
5. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ¨Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  2019» 
7.Εκδόση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο Υπάλληλο . 
8.Ανάθεση υπηρεσιών ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    66/ 2019                                                                            Α∆Α: 6Ψ3ΕΩΕ5-ΕΡ∆     
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου. 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει ον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  
 1ο    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 65/15-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α: ΩΖΨΑΩΕ5-Ε43)  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6916 /13-03-2019 εισηγηση της η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε 
αριθµών 809/2018, 794/2018, 799/2018, 804/2018 και 805/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον 
ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την 
άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του κράτους 
και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου,  δηλώνει 
ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος Νικόλαος -
Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 6916/13-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 809/2018, 
794/2018, 799/2018, 804/2018 και 805/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, 
για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα 
οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    67/ 2019                                                                            Α∆Α: 6ΡΘΑΩΕ6-ΑΗΗ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου. 
 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει ον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  
 2ο    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 65/15-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α: ΩΖΨΑΩΕ5-Ε43)  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6914 /13-03-2019 εισήγηση της η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε 
αριθµών 808/2018, 802/2018, 800/2018, 796/2018 και 806/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον 
ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την 
άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 

 



Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του κράτους 
και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου,  δηλώνει 
ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος Νικόλαος -
Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 6914/13-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 808/2018, 
802/2018, 800/2018, 796/2018 και 806/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, 
για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα 
οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    68/ 2019                                                                              Α∆Α: ΨΣΖ0ΩΕ5-ΟΑΖ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου. 
 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει ον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  
 3ο    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 65/15-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α: ΩΖΨΑΩΕ5-Ε43)  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6915 /13-03-2019 εισήγηση της η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε 
αριθµών 810/2018, 803/2018, 798/2018, 795/2018 και 807/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον 



ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την 
άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του κράτους 
και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου,  δηλώνει 
ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος Νικόλαος -
Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 6915/13-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 810/2018, 
803/2018, 798/2018, 795/2018 και 807/2018 αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, 
για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα 
οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   69/ 2019                                                                                 Α∆Α: 61ΧΙΩΕ5-1Ρ6 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού ΙV της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχο δικαιολογητικών )για την ανάθεση της µελέτης   

« Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 4ο θέµα  εκτός της 

ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού ΙV της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού(έλεγχο δικαιολογητικών ) για την 
ανάθεση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» όπως εγκρίθηκε η συζητηση του µε την 
65/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΖΨΑΩΕ5-Ε43, θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ. 3793/5-03-2019 διαβιβαστικό του  Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. Ευάγγελου 
Αλεξανδρόπουλου ο οποίος διαβιβάζει συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το από  5-03-2019 
Πρακτικό  για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                             
Αργοστόλι, 05 Μαρτίου 2019 
Αριθµ. Πρωτ.: -∆Υ-   
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV 
Για τον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 
«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

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

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  05 ΤΡΙΤΗ 2019  ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30  συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας της µελέτης 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.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το 3793/14-02-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου  ««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 σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν καθορίζονται στο άρθρο 22.1 έως 22.3 της διακήρυξης και είναι τα κάτωθι : 
 
Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

1. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µε αριθµ. πρωτ. 48358/07-02-2019. (σελ. 
1) 



2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ µε αριθµ. πρωτ. 28274/18-01-2019 µε ισχύ έως τις 17-07-2019. 
(σελ.1) 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ∆/νσης Εισφορών των τοµέων µηχανικών & Ε∆Ε (τ. ΕΤΑΑ) µε αριθµ. 
πρωτ. 1779/29-01-2019 µε ισχύ έως τις 31-03-2019. (σελ.1) 

4. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 66192685/30-01-2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 30-03-2019 (σελ. 1) 

5. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 3806/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών, (σελ. 1) 
6. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση µε αριθ. πρωτ. 1627/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

(σελ. 1) 
7. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 7723/2019 από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών (σελ. 1) 
8. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή µε αριθ. πρωτ. 7725/2019 από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών (σελ. 1) 
9. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης µε αριθ. πρωτ. 7726/2019 από 

το Πρωτοδικείο Αθηνών (σελ. 1) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού 

για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’  του άρθρου 18.1.5 της ∆ιακήρυξης. (σελ. 1) 
11. Βεβαίωση από το TEE περί εγγραφής τους στο βιβλίο τεχνικών επωνυµιών του ΤΕΕ, δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα, ούτε για βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα και έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους µε αρ. πρωτ  
4037/1549/11-02-2019 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της 
∆ιακήρυξης δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. (σελ. 1) 

13. Αντίγραφο Πτυχίου Μελετητή (Αρ. Μητρώου 305) µε ισχύ έως 04/04/2020 (σελ. 1) 
14. Βεβαίωση ασφάλισης της εταιρείας για συνέπειες οι οποίες είναι δυνατόν να προέλθουν από αµέλεια, λάθη ή 

παραλείψεις κατάτην άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας (σελ.1) 
15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 

2014, 2015, 2016 (σελ. 1) 
16. Βεβαιώσεις εκπόνησης µελετών (σελ. 5) 
17. ΦΕΚ Καταστατικού εταιρείας (σελ. 8) 
18. Συµβόλαιο αριθµού 15372 περί πώλησης και εκχώρησης εταιρικών µεριδίων εταιρείας περιορισµένης ευθύνης – 

τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της (σελ. 31) 
19. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εταιρείας µε αριθµ. Πρωτ. 750487.1078532/05-02-2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 1)  
20. Πρακτικό Γενικής συνέλευσης περί ορισµού ∆ιαχειριστή της 17/09/2017 (σελ. 2) 
21. Γενικό Πιστοποιητικό µε αριθµ. Πρωτ. 747862.1074703/30-01-2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 3) 

 
Β. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ 

1. Αντίγραφα Ποινικού µητρώου για όλα τα µέλη του ∆.Σ. από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου µε αριθµ. 
πρωτ. 1226/30-01-2019, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µε αριθµ. Πρωτ. (01/01)21329/18-01-2019, 
(20/24)24227/22-01-2019, (10/24)24227/22-01-2019, (11/24)24227/22-01-2019, (01/01)19291/21-01-2019 και από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως µε αριθµ. πρωτ. 860/18-01-2019 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ µε αριθµ. πρωτ. 1026/02-01-2019 µε ισχύ έως τις 01-07-2019. 
(σελ.1) 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ∆/νσης Εισφορών των τοµέων µηχανικών & Ε∆Ε (τ. ΕΤΑΑ) µε αριθµ. 
πρωτ. 1162/21-01-2019 µε ισχύ έως τις 31-03-2019. (σελ.1) 

4. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 66134164/17-01-2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 17-03-2019 (σελ. 1) 

5. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 2349/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών, (σελ. 1) 
6. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση µε αριθ. πρωτ. 966/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

(σελ. 1) 
7. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 6289/2019 από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών (σελ. 1) 
8. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή µε αριθ. πρωτ. 6291/2019 από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών (σελ. 1) 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού 

για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’  του άρθρου 18.1.5 της ∆ιακήρυξης. (σελ. 1)  
10. Βεβαίωση από το TEE περί εγγραφής τους στο βιβλίο τεχνικών επωνυµιών του ΤΕΕ, δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα, ούτε για βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα και έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους µε αρ. πρωτ  
221/2451/07-01-2019 (σελ. 1) 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της 
∆ιακήρυξης δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. (σελ. 1) 

12. Αντίγραφο Πτυχίου Μελετητή (Αρ. Μητρώου 51) µε ισχύ έως 30/10/2019 (σελ. 1) 
13. Βεβαίωση ασφάλισης της εταιρείας για συνέπειες οι οποίες είναι δυνατόν να προέλθουν από αµέλεια, λάθη ή 

παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας (σελ.3) 
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 

2014, 2015, 2016 (σελ. 4) 
15. ΦΕΚ Καταστατικού εταιρείας (σελ. 4) 
16. Συµβόλαιο αριθµού 1796 περί συγχώνευσης εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (σελ. 44) 



17. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εταιρείας µε αριθµ. Πρωτ. 725872.1042261/02-01-2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 2)  
18. Πρακτικό Γενικής συνέλευσης περί ορισµού ∆ιαχειριστή της 17/09/2017 (σελ. 1) 
19. Γενικό Πιστοποιητικό µε αριθµ. Πρωτ. 725872.1042258/07-01-2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 2) 

 
 

Γ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ 
 

1. Αντίγραφα Ποινικού µητρώου για όλα τα µέλη του ∆.Σ. από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου µε αριθµ. πρωτ. 
1752/17-01-2019, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µε αριθµ. Πρωτ. (02/11)20130/18-01-2019, 
(07/11)20343/18-01-2019, (06/11)20343/18-01-2019 και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου µε αριθµ. πρωτ. 
1003/17-01-2019 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ µε αριθµ. πρωτ. 602747/05-12-2018 µε ισχύ έως τις 04-06-2019. 
(σελ.1) 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ∆/νσης Εισφορών των τοµέων µηχανικών & Ε∆Ε (τ. ΕΤΑΑ) µε αριθµ. 
πρωτ. 746/15-01-2019 µε ισχύ έως τις 31-03-2019. (σελ.1) 

4. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 66225334/06-02-2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 06-04-2019 (σελ. 1) 

5. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 2355/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών, (σελ. 1)  
6. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση µε αριθ. πρωτ. 967/2019 από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

(σελ. 1) 
7. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 6260/2019 από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών (σελ. 1) 
8. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή µε αριθ. πρωτ. 6265/2019 από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών (σελ. 1) 
9. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί µη λύσεως εταιρείας µε αριθ. πρωτ. 6268/2019 από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών (σελ. 1) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού 

για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’  του άρθρου 18.1.5 της ∆ιακήρυξης. (σελ. 1) 
11. Βεβαίωση από το TEE περί εγγραφής τους στο βιβλίο τεχνικών επωνυµιών του ΤΕΕ, δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα, ούτε για βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα και έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους µε αρ. πρωτ  
1481/675/21-01-2019 (σελ. 1) 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της 
∆ιακήρυξης δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. (σελ. 1) 

13. Αντίγραφο Πτυχίου Μελετητή (Αρ. Μητρώου 278) µε ισχύ έως 21/02/2021 (σελ. 2) 
14. Βεβαίωση ασφάλισης της εταιρείας για συνέπειες οι οποίες είναι δυνατόν να προέλθουν από αµέλεια, λάθη ή 

παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας (σελ.6) 
15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 

2014, 2015, 2016 (σελ. 4) 
16. ΦΕΚ Καταστατικού εταιρείας (σελ. 17) 
17. Καταστατικό εταιρείας (σελ. 25) 
18. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εταιρείας µε αριθµ. Πρωτ. 743830.1068740/24-01-2019 & 743830.1068739/28-01-

2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 4)  
19. Πρακτικό Γενικής συνέλευσης περί ορισµού ∆ιαχειριστή της 11/09/2017 (σελ. 2) 
20. Γενικό Πιστοποιητικό µε αριθµ. Πρωτ. 743830.1068738/24-01-2019 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (σελ. 3) 

 
 
∆. ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
 

1. Αντίγραφα Ποινικού µητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µε αριθµ. Πρωτ. (02/18)35682/30-01-2019 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ∆/νσης Εισφορών των τοµέων µηχανικών & Ε∆Ε (τ. ΕΤΑΑ) Αθηνών µε 

αριθµ. πρωτ. 1767/29-01-2019 µε ισχύ έως τις 28-02-2019. (σελ.1) 
3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 66245356/11-02-2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 11-03-2019 (σελ. 1) 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης σχετικών 

Πιστοποιητικών περί µη πτωχεύσεως, περί µη αίτησης πτωχεύσεως και περί µη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί λόγω φόρτου εργασίας. (σελ. 3) 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού 
για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’  του άρθρου 18.1.5 της ∆ιακήρυξης. (σελ. 1) 

6. Βεβαίωση από το TEE, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή, ούτε για 
βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, µε αρ. πρωτ  1726/31641/22-01-2019 (σελ. 1) 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 
2014, 2015, 2016 (σελ. 1) 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (σελ. 1) 

9. Αντίγραφο Πτυχίου Μελετητή (Αρ. Μητρώου 5312) µε ισχύ έως 20/11/2025 (σελ. 1) 
10. Βεβαίωση ασφάλισης για συνέπειες οι οποίες είναι δυνατόν να προέλθουν από αµέλεια, λάθη ή παραλείψεις κατά 

την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (σελ. 4) 



 
Στην συνέχεια αφού µονογράφησαν όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον 
έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία δεν υπάρχουν ελλείψεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση της Σύµβασης στον µειοδότη µε την 
επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. 
ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, ΤΕΤΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ». 

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
Συνηµµένα:  Φάκελος ∆ικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου, 

 
 
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 ΙV της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (έλεγχο 
δικαιολογητικών )για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» Προϋπολογισµού  186.779,88 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και  την  κατακύρωση της Σύµβασης στον µειοδότη µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. 
ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ». 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί  καθυστέρησαν οι διαδικασίες για την ανάθεση της εν λόγω µελέτης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επισήµανση ότι τα χρήµατα δεν φτάνουν για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος 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»    Α∆Α:6ΕΒΦΩΕ5-Θ05 
7) την 369/20-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής περί έγκριση του      Πρακτικού   ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού    
Α∆Α:6ΕΒΦΩΕ5-Θ05                             
 8) το από 15-01-2019 παραπάνω  Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 27/2019 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6Χ9ΣΩΕ5-ΟΤΦ 
9) το µε αριθµ. πρωτ. 3793/5-03-2019 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού. 
 Την εισήγηση της Προέδρου:  



 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 5-03-2019  παραπάνω  Πρακτικό  ΙV της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχο 
δικαιολογητικών )για την ανάθεση εκπόνησης  της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»   Εκτιµώµενης αξίας  
186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   
2. Κατακυρώνει την σύµβαση    για την εκπόνηση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» στον µειοδότη  
,σύµπραξη γραφείων µελετών µε την επωνυµία : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε., Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, 
ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ η οποία κατέθεσε την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 της διακήρυξης  . 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες  εκτός του προσωρινού αναδόχου. 
4. Στην συνέχεια καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της  
∆ιακήρυξης µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής . 
 Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του 
άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
5. 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). 
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου 
για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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 τα οριζόµενα στο 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   70 / 2019                                                                            Α∆Α: 65ΖΗΩΕ5-ΘΘΥ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  
µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 5ο θέµα    ηµερήσιας  διάταξης 
«Έγκριση 3ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  µηχανηµάτων 
έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ).» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  
6945/13-03-2019  ΙΙΙο Πρακτικό του της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών για τον  εν λόγω διαγωνισµό  το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αργοστόλι:13/03/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ         Αριθ.Πρωτ.: 6945 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:ΠΛ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  
Τ.Κ.:28100,ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΤΗΛ.:26713-60155/60153 
ΦΑΞ:26710-22572 
Email:prom@kefallonia.gov.gr &  
log.dim.kef@gmail.com 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  για την  Προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 13/03/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:45 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της 
αριθ. 6710/08-03-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά στις 10:00 π.µ., τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 122749 
που υποβλήθηκε στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 66197 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ »,  



Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β)την αριθ. 277/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της προµήθειας 

µε αντικείµενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   Α.Μ. 94/2018, προϋπολογισµού 
305.000,00€,Με τη διενέργεια Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε  και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, 

γ) Την αριθ. 124/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω3ΙΓΩΕ5-ΡΨ5 ) αποφασίσθηκε:1ον)  η υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ δαπάνης 305.000,00€ 
&  2ον )η αποδοχή της χρηµατοδότησης   από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε µέγιστο όριο χρηµατοδότησης τις 305.000,00 € 

δ) Την µε Α.Π.:29733/21-6-2018 απόφαση ΥΠΕΣ(Α∆Α:Ψ4ΤΟ465ΧΘ7-ΝΡΚ) για την Ένταξη Πράξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» µε ποσό χρηµατοδότησης 305.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Πράξη ο δικαιούχος ∆ήµος για τη χρηµατοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει τους πόρους του 
Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055  (2017ΣΕ05500010), 

ε) Την µε     αριθµό     94/2018 µελέτη, αρµοδίως συνταχθείσα από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισµού 305.000,00€, για την επιλογή αναδόχου  µε τη διενέργεια Ανοιχτού ∆ιεθνούς 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ. 

στ) Την µε αριθµό 323/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 94/2018 Μελέτης και 
Καταρτίθηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού που αφορά τη  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  για την επιλογή αναδόχου 
              ζ) την µε αριθµ. 4/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθ. 126/03-01-2019 Πρακτικού(1ου) 
              η) την µε αριθ. 34/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθ. 1859/25-01-2019 Πρακτικού(2ου), 
              θ) Το γεγονός πως δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ένσταση/προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

   ι) την αναγκαιότητα προµήθειας των ανωτέρω µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού για τις  υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
             ια) το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 768/31441/15-11-2018 

διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 66197.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη ήταν η 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 
π.µ. σύµφωνα µε την αριθ.6710/08-03-2019 πρόσκληση και την 6711/08-03-2019 έγγραφη ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής (σύµφωνα και µε  άρθρο 
15  της αριθ. 768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς) και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 66197 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  δεν έχει αποσφραγισθεί ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», της προσφοράς του εν λόγω διαγωνισµού, και συγκεκριµένα της προσφοράς µε α/α συστήµατος 122749, ήτοι  της προσφοράς της εταιρείας µε 
την επωνυµία   «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του υποφακέλου  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 
αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 122749.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της προσφοράς µε α/α συστήµατος 122749, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους. 

 Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β)τις µε αριθµ. 4/2019 και 34/2019 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες ενεκρίθησαν τα αριθ. 126/03-01-

2019 και 1859/25-01-2019  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
γ) την υπ. αριθ. 6711/08-03-2019  γραπτή ενηµέρωση, προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  

122749 



Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, και δη της 
προσφοράς µε α/α συστήµατος 122749 έγιναν γνωστά τα κάτωθι:  

Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:  6796/12-03-2019 της προσφοράς µε α/α συστήµατος 
122749,ήτοι της προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , περιελάµβανε, όλα τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 15 της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα κατατεθέντα µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α διαγωνισµού:66197)δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος  122749, 
β)τα µε αριθ. πρωτ.( εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 6796/12-03-2019, και σύµφωνα µε το άρθρο 15  της οικείας διακήρυξης, προσκοµισθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος  122749, 
γ) τις µε αριθ. 4/2019 και 34/2019 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες ενεκρίθησαν τα αριθ. 126/03-01-

2019 και 1859/25-01-2019  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος  122749, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία 

«DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.  

Αργοστόλι 13/03/2019---------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ------------------------------------------------------------------------------
----------ΤΑ ΜΕΛΗ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------          --                                       --ΠΑΓΩΝΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ------------------------- 
--α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_______________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
β)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 3ο  Πρακτικό του Ηλεκτρονικού 
∆ιεθνούς ανοικτού ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ. 
β) Την ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό 
αξιολόγησης ΤΒΑ=0,000059. 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος -Ανουσάκης 
Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος  -Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  277 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  323/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΥΨΥΩΕ5-ΖΟΞ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   126/ 3-01-2019    1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 4/11-01-2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΘΘ0ΩΕ5-ΚΗΒ 
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 1859/25-01-2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 34/2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: Ω5ΝΒΩΕ5-Σ7Β 
6) το µε αριθµ. πρωτ. 6945/13-03-2019 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 6945/13-03-2019  3ο  Πρακτικό του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς ανοικτού 

∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ. 

                    2. Ανακηρύσσει  οριστικό  αναδόχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό 
αξιολόγησης ΤΒΑ=0,000059 

          3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  
         4. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται  

          µετά την 26η Ιουνίου 2017  διέπονται από τις διατάξεις του ΒιβλίουΙV(άρθρα345έως374)του ν. 
4412/2016 και του Π.∆ 39/17«Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής,συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του,σύµφωνα µε το αρθ. 360 
επ.Ν.4412/16.Οι προθεσµίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ.361 Ν.4412/16.Ειδικά για 



προσφυγή κατά της διακήρυξης,η πλήρης γνώση τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου,όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του 
Π.∆ 39/17(άρθρο 362 παρ.2 ν.4412/2016 και § 2 άρθρου 8 Π∆ 39/17. 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την 
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού,ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ,η 
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης µέσω της λειτουργίας του 
Συστήµατος“ Επικοινωνία”. 
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