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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  
Νοεµβρίου   2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    319  / 2018 
ΘΕΜΑ : Επανάληψη ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  13 η  Νοεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  30944/ 9-11-2018   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                                                                           ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.  Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                       Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                              
4.  Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                    Κουρκουµέλης Ηλίας   
5. Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                         
6.Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση ,έδωσε τον λόγο 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµών Έργων κ . Φιλιππάτο Γεράσιµο ο 
οποίος   εισηγούµενος  το 9ο θέµα    ηµερήσιας  διάταξης : Επανάληψη ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων».έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την  µε αρίθµ. πρωτ. 29687/29-10-2018 εισήγηση   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Έργων η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την επανάληψη του διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων» σύµφωνα µε το  άρθρο 18 της 
αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ όπως καταρτισθήκαν µε την 
272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α :  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) . 
 Ηµεροµηνία επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η   27η Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 το πρωί. 
β)  Οι κατατεθείσες κλειστές προσφορές στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς- 
Αναθέτουσας Αρχής , κρίνονται  εκπρόθεσµες και αναλυτικά :  

1) Ο  µε αριθ. πρωτ. 28064/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της ανώνυµης 
εργοληπτικής εταιρίας µε την επωνυµία  Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε  µε ώρα κατάθεσης  10: 
05 Π.Μ  
2) Ο µε αρίθ. πρωτ. 28063/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της Τεχνικής Εταιρίας Γερ. 
& Παναγής Παπανικολάτος ΟΕ µε ώρα κατάθεσης  10: 03 Π.Μ  

       γ) Απορρίπτει  την  κατατεθείσα  «Αίτησης- ‘Ένστασης » του κ. Λάµπρου Σπυράτου  Ε.∆.Ε 
Πολιτικού Μηχανικού ως µη παραδεκτή σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του αρµοδίου 
Οργάνου. 
 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι πρέπει να εφαρµόζεται η τυπικότητα ως προς την 
εφαρµογή των  αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 

                 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι διατηρεί  επιφυλάξεις ως προς την ουσία που δεν      
συνεδρίασε η Επιτροπή για την διεξαγωγή του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος -Μινέτος ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

Και αφού έλαβε υπόψη :  
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α :  
7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) 
4) την  αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ 
5)  την  µε αρίθµ. πρωτ. 29687/29-10-2018 εισήγηση   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Έργων 
 Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την επανάληψη του διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων».σύµφωνα µε το  άρθρο 18 της αρίθ. 625/26-09-
2018 ∆ιακήρυξης µε  

         Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ όπως καταρτισθήκαν µε την 272/21-09-2018 απόφαση της 
Οικονοµικής     Επιτροπής (Α∆Α :  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) . 
       Ηµεροµηνία επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η  27η Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 το πρωί.  
2)  Οι κατατεθείσες κλειστές προσφορές στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς- 
Αναθέτουσας Αρχής , κρίνονται  εκπρόθεσµες και αναλυτικά :  
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          α)  Ο  µε αριθ. πρωτ. 28064/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της ανώνυµης εργοληπτικής 
εταιρίας 
            µε   την επωνυµία  Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε  µε ώρα κατάθεσης  10: 05 Π.Μ  
           β)  Ο µε αρίθ. πρωτ. 28063/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της Τεχνικής Εταιρίας Γερ. & 
            Παναγής Παπανικολάτος ΟΕ µε ώρα κατάθεσης  10: 03 Π.Μ   
               και επιστρέφονται   στους προσφέροντες. 
     3 ) Απορρίπτει  την µε αρίθµ. πρωτ. 28064/16-10-2018   κατατεθείσα «Αίτηση- ‘Ένσταση » 
του κ. Λάµπρου Σπυράτου  Ε.∆.Ε Πολιτικού Μηχανικού ως µη παραδεκτή σύµφωνα µε την ως 
άνω εισήγηση του αρµοδίου Οργάνου. 
    4)  Η Παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                  
 
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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