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                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18 η  ∆εκεµβρίου 
2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  319/ 2017 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού( εξέταση ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  18 η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα    12:00 
το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  39923/ 14-12-2017 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  επτά  ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                  
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                      ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                     
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                   
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος   
7. Ανουσάκης Νικόλαος  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
της Επιτροπής για  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέµα : «Έγκριση 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της 
µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να 
ψηφίσουν για την ένταξή του στην συζήτηση της  ηµερησίας διάταξης  . Αφού όλα τα Μέλη Ψηφίζουν 
ΟΜΟΦΩΝΑ για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ( Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και 
Κωνσταντάκης Άγγελος) η Πρόεδρος εισηγούµενη   το εν λόγω  θέµα θέτει υπόψη της Επιτροπής το    
µε αρίθµ. πρωτ.39722/40337/18-12-2017  διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. 
Κουφού Ευάγγελου µε το οποίο διαβιβάζει στην  Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το εν λόγω θέµα το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του , του µε  αρίθ. πρωτ.  39722/40337/18-12-2017 
Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση 
της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» και αναλυτικά: α)  την απόρριψη της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 39693/13.12.17 ένστασης και την µη επιστροφή του παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 600 
ευρώ (κωδ. παραβόλου 178816840958 0212 0064)του διαγωνιζόµενου «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – 
ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»γιατί  η προσφορά του 
δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής του 
ικανότητας και κατ’ επέκταση δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης για την εν λόγω 
σύµβαση και β) την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-
∆ιαµαρτυρίας του διαγωνιζόµενου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ - ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» διότι  δεν 
περιλαµβάνει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης), συνεπώς δεν είναι παραδεκτή 
ως προς το τυπικό της µέρος και δε θα εξεταστεί επί της ουσίας. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να γίνει δεκτή η ένσταση του διαγωνιζοµένου «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την 312/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για 
ανάθεση της µελέτης Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. 

• Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 39693/13.12.17 ένσταση 

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

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

• Την  εισήγηση   της  Προέδρου :  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε  αρίθ. πρωτ.  39722/40337/18-12-2017 Πρακτικό  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της 
µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

2. Την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39693/13.12.17 ένστασης και την µη επιστροφή του 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 600 ευρώ (κωδ. παραβόλου 178816840958 0212 
0064)του διαγωνιζόµενου «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»γιατί  η προσφορά του δεν πληροί το σύνολο 
των απαιτήσεων για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής του ικανότητας και κατ’ 
επέκταση δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης για την εν λόγω σύµβαση. 



3. Την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-∆ιαµαρτυρίας 
του διαγωνιζόµενου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ - ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» διότι  δεν περιλαµβάνει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 6 της 
∆ιακήρυξης), συνεπώς δεν είναι παραδεκτή ως προς το τυπικό της µέρος και δε θα εξεταστεί 
επί της ουσίας. 

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). 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 


