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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Α∆Α:9ΥΦΣΩΕ5-4Ψ2 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   132 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης επί της µε αριθµό 51/2014  απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη 
της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη    το  1 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης: «Άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης επί της µε αριθµό 51/2014  Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.»     έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  τα παρακάτω :  

  

 Την  21.06.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η µε αριθµό κατάθεσης 97/2012 αγωγή 

του ∆ιονυσίου ∆ελλάλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω αγωγή του ο κ. ∆ιονύσιος ∆ελλάλης  ζητούσε να 

υποχρεωθούµε να του καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 18.473,97 ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.   Το ως 

άνω χρηµατικό ποσό ζητούσε να του καταβάλλουµε δυνάµει της από 23.12.2011 σύµβασης πωλήσεως µε την οποία ο 

∆ήµος µας προµηθεύτηκε  ένα νόµιµο αντίγραφο µιας σειράς προγραµµάτων για τις ανάγκες των λειτουργίας των 

υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 51/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας την 10.06.2014.  Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αγωγή του κ. ∆ελάλη µε βάση τις 

διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να του καταβάλλει το χρηµατικό  ποσό των 

18.473,97 ευρώ και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επίδοση της µε αριθµό 97/2012 αγωγής του.   

 Επειδή κατά της µε αριθµό 51/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπάρχουν νοµικοί και 

ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης. 

 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  αποφασίζει για 

την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
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 Επειδή την υπόθεση αυτή χειρίστηκε στον πρώτο βαθµό ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η 

δικηγόρος Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως  χορηγήσετε σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην  ως άνω 

δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στη επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά 

της µε αριθµό 51/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου καθώς και για την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα 

δικάσιµο όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.  Η αµοιβή της δικηγόρου Κεφαλληνίας Ιωάννας Μαρκέτου θα 

προσδιοριστεί µε βάση της νόµιµες αµοιβές. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Οι κ. κ. 

Σαµούρης και Γκισγκίνης αναφέρουν ότι εφόσον το  νόµιµο αντίγραφο  της σειράς των προγραµµάτων έχει   παραληφθεί  

από τον ∆ήµο ο επαγγελµατίας πρέπει να εξοφληθεί  ,  προτείνουν να µην γίνει έφεση - να πληρωθεί άµεσα ο εν λόγω 

προµηθευτής  και ψηφίζουν την πρότασή τους. 

Θετικά επί της εισήγησης ψηφίζουν οι κ. κ.  : Παρίσης - Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

1) Χορηγεί   εντολή – εξουσιοδότηση στην   δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου και σε περίπτωση 

κωλύµατος της στη επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 

άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά της µε αριθµό 51/2014 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου καθώς και για την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και σε 

κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

2)   Η αµοιβή της δικηγόρου Κεφαλληνίας Ιωάννας Μαρκέτου θα προσδιοριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 

                                                                                                     Α∆Α: ΡΠ2∆ΩΕ5-ΨΞΖ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   133 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου και ∆ικαστικών Επιµελητών . 
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                       
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη 
της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη    το  2 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου και ∆ικαστικών  Επιµελητών »     έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω :  
 

 Την 15.05.2014 είχε ορισθεί η συζήτηση της από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2014 ανακοπής µας 

και της από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 32/2014 αίτησης αναστολής µας κατά 1. Αγγελικής Κοτροκόη του 

Ιωάννη, κατοίκου Χιονάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 2. Πολυξένης Τσιµάρα του 

∆ηµητρίου, κατοίκου Σκάλας ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 3. Της εδρεύουσας στην 

Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται, 4. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία 

«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής 

εκτέλεσης, δυνάµει από 27.02.2014  κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της τρίτης και τέταρτης των 

καθών το οποίο υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο της πρώτης και δεύτερης των καθών καθώς 

και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης. 

Επειδή κατά την ανωτέρω δικάσιµο η συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων µαταιώθηκε λόγω αναστολής της 

λειτουργίας των δικαστηρίων από 14.05.2014 έως και 30.05.2014 συνέπεια της διενέργειας των εκλογών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των ευρωεκλογών της 18.05.2014 και 25.05.2014. 

Επειδή έχουµε έννοµο συµφέρον να επαναφέρουµε την συζήτηση των ως άνω υποθέσεων. 

Επειδή η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύονταν να χειριστεί την  εν λόγω υπόθεση 

και µε την µε αριθµό 53/2014 απόφαση Σας η άσκηση των ανωτέρω ένδικων βοηθηµάτων και η εκπροσώπηση του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά την συζήτησης τους είχε ανατεθεί στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου και  την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

 Εν όψει των ανωτέρω σας ζητούµε όπως: α) χορηγήσετε σχετική εντολή εξουσιοδότηση στην δικηγόρο 

Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου για την κατάθεση κλήσης προκειµένου να προσδιοριστεί εκ νέου δικάσιµος για την 
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συζήτηση της  από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2014 ανακοπής µας και της από 11.03.2014 και µε αριθµό 

κατάθεσης 32/2014 αίτησης αναστολής µας κατά 1. Αγγελικής Κοτροκόη του Ιωάννη, κατοίκου Χιονάτων ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 2. Πολυξένης Τσιµάρα του ∆ηµητρίου, κατοίκου Σκάλας ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, Ανώνυµης 

Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 4. Της εδρεύουσας στην 

Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» 

όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει από 27.02.2014  

κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της τρίτης και τέταρτης των καθών το οποίο υπογράφεται από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο της πρώτης και δεύτερης των καθών καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την 

εκτέλεση πράξης καθώς και να παρασταθεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να 

εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  β) να ορισθεί αρµόδιος δικαστικός επιµελητής του Πρωτοδικείου Κεφαλληνία και 

του Πρωτοδικείου Αθηνών για την επίδοση των δικογράφων της κλήσης στους καθών τα ανωτέρω δικόγραφα. Η αµοιβή 

των ανωτέρω θα προσδιοριστεί µε βάση τις νόµιµες αµοιβές. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Οι κ. κ. 

Σαµούρης και Γκισγκίνης δηλώνουν ότι επειδή η παραπάνω υπόθεση αφορά εργαζόµενους στον ∆ήµο οι οποίοι  

διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους , προτείνουν να µην οριστεί δικηγόρος για την κατάθεση των παραπάνω ένδικων 

µέσων - να πληρωθούν οι εργαζόµενοι τα δικαιούµενα τους  και ψηφίζουν την πρότασή τους. 

Την  εισήγηση  ψηφίζουν οι κ. κ : Παρίσης – Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός                             και αφού 

έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
  

3) Χορηγεί   εντολή - εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου για την κατάθεση κλήσης 

προκειµένου να προσδιοριστεί εκ νέου δικάσιµος για την συζήτηση της  από 11.03.2014 και µε αριθµό 

κατάθεσης 23/2014 ανακοπής µας και της από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 32/2014 αίτησης 

αναστολής µας κατά 1. Αγγελικής Κοτροκόη του Ιωάννη, κατοίκου Χιονάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – 

Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 2. Πολυξένης Τσιµάρα του ∆ηµητρίου, κατοίκου Σκάλας ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελειού – Πρόννων νοµού Κεφαλληνίας, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, Ανώνυµης 

Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 4. Της εδρεύουσας 

στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει 

από 27.02.2014  κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της τρίτης και τέταρτης των καθών το οποίο 

υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο της πρώτης και δεύτερης των καθών καθώς και κάθε 

άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης καθώς και να παρασταθεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  

4)  Ορίζει  την  δικαστική  επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη Κούτση  για την επίδοση των 

δικογράφων της κλήσης στους καθών τα ανωτέρω δικόγραφα.  

5) Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών  κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό  για την επίδοση των 

δικογράφων της κλήσης στους καθών τα ανωτέρω δικόγραφα. 

6) Η αµοιβή της  δικηγόρου κ. Μαρκέτου Ιωάννας – ∆ιονυσίας ορίζεται σύµφωνα µε  τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 

(Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

7) Η αµοιβή των  παραπάνω δικαστικών  επιµελητών  ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                        Ο   Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                         Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Α∆Α: Ω80ΣΩΕ5-61Α                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   134 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
    τις   5-06-2014.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                             
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη 

της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη    το  3 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  τις 5-06-2014 »     έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής  τα παρακάτω :  

 

Την 05.06.2014 φέρονταν για συζήτηση η από 10.07.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 102/2013 αγωγή της κας. Ευφηµίας 

∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς στο οποίο εντάχθηκε το προσωπικό του καταργηµένου Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αργοστολίου».  Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα 

ζητούσε να της καταβάλλουµε το συνολικό ποσό των 28.238,70 ευρώ για µισθούς υπερηµερίας, επιδόµατα αδείας και 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα  από την 15.07.2011 µέχρι και την 10.07.2013 και το ποσό αυτό νοµιµότοκα επί των 

καθαρών ποσών, αφού αφαιρεθούν οι κάθε είδους κρατήσεις, για τους µεν µισθούς υπερηµερίας από τη δήλη ηµέρα 

που καθένα από τα παραπάνω κονδύλια κατέστη απαιτητό και ειδικότερα από την  τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου 

µήνα, ενώ για τα κονδύλια επιδοµάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από την επίδοση της αγωγής. 

 Επειδή κατά την ανωτέρω δικάσιµο η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύονταν να 

χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και την  υπόθεση αυτή χειρίστηκε η δικηγόρος Κεφαλληνίας Μαρκέτου Ιωάννα. 

 Επειδή η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 είναι αρµόδια να για τον ορισµό δικηγόρου. 

 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή σας όπως εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Μαρκέτου 

Ιωάννας κατά την δικάσιµο της 05.06.2014 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της µε αριθµό 102/2013 αγωγής της κας. Ευφηµίας 

∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες 

αµοιβές. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι η υπόθεση αυτή ήδη έχει εκδικαστεί και ζητείται από την Οικονοµική 

Επιτροπή ο ορισµός της δικηγόρου εκ των υστέρων ,  προτείνει να αποσυρθεί το θέµα και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης –Σαµούρης- Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

8) Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Μαρκέτου Ιωάννας κατά την δικάσιµο της 05.06.2014 ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 

εκδικασθείσα  της µε αριθµό 102/2013 αγωγής της κας. Ευφηµίας ∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

9)  Η αµοιβή της  δικηγόρου κ. Μαρκέτου Ιωάννας – ∆ιονυσίας ορίζεται σύµφωνα µε  τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 

(Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Α∆Α : 6ΡΛΦΩΕ5-ΕΧΘ                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   135 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για την επίδοση απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                   
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη 

της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη    το  4 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας»     

έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω :  

 

 Την 1η Απριλίου 2014 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτο-δικείου Κεφαλληνίας η από 18.04.2012 και 

µε αριθµό κατάθεσης 56/24.04.2012 αγωγή της Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος 

Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ελείου – Πρόννων µε την οποία ζητούσε να της 

καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των 52.934,88 ευρώ νοµιµότοκα. 

 Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 46/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε 

την οποία το ως άνω ∆ικα-στήριο έκρινε εαυτό του καθ’ ύλη και κατά τόπο αναρµόδιο και παρέ-πεµψε την υπόθεση στο 

καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρµόδιο ∆ικαστήριο που όπως αναφέρει είναι το Πενταµελές Εφετείο Κέρκυρας. 

 Προκειµένου να επέλθουν οι έννοµες συνέπειες από την ανωτέρω δικαστική απόφαση και να λάβει γνώση η 

αντίδικος θα πρέπει να επιδώσουµε νόµιµα την µε αριθµό 46/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας. 

 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται  η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 να ορίσει 

δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να επιδώσει νόµιµα την µε αριθµό 46/2014 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην εδρεύουσα στο Αργοστόλι (Λ. Βεργωτή αρ. 14)  οµόρρυθµη εταιρία µε 

την επωνυµία «Γερ. & Παν Παπανικολάτος Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

10) Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Χαράλαµπο Κουταβά προκειµένου να 

επιδώσει νόµιµα την µε αριθµό 46/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην εδρεύουσα 

στο Αργοστόλι (Λ. Βεργωτή αρ. 14)  οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν Παπανικολάτος Ο.Ε.» 

όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

11) Η αµοιβή του παραπάνω δικαστικού επιµελητή ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσ 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Α∆Α: ΨΖ01ΩΕ5-Μ4Τ                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   136 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης  
ακινήτου  στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας ∆. Ε. Λειβαθούς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                               
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                  
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη 

της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη    το  9 ο θέµα     ηµερήσιας 
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διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης  ακινήτου  στη 

θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας ∆. Ε. Λειβαθούς.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο των όρων 

διακήρυξης  για το εν λόγω ακίνητο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την εγκατάσταση κινητής, 

ρυµουλκούµενης καντίνας (µη σταθερά συνδεδεµένης µε το έδαφος) αποκλειοµένης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης  

καθώς και η µετατροπή της χρήσης του µισθίου µε κατώτερο όριο προσφοράς  ποσού 4.000,00 ετησίως για τρία έτη. Το  

σχέδιο  της διακήρυξης αναλυτικά  έχει ως εξής  :  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 

 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός ακινήτου επιφανείας 500 τ.µ. περίπου 

στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας ∆. Ε. Λειβαθούς. 

 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, στην αίθουσα του 

ισογείου ορόφου στο χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ………………, ηµέρα …………. και από ώρα            

…………..Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  …………….. , 

ηµέρα …………. και από ώρα….. 

 

Άρθρο 1 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την εγκατάσταση κινητής, ρυµουλκούµενης καντίνας (µη 

σταθερά συνδεδεµένης µε το έδαφος) αποκλειοµένης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης  καθώς και η µετατροπή της 

χρήσης του µισθίου. 

 

Άρθρο 2 

 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη και απαγορεύεται ρητά η αναµίσθωση, η σιωπηρή παράταση 

της µίσθωσης ή η µερική ή ολική υποµίσθωση. 

 

Άρθρο 3 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ετησίως. Το µίσθωµα για το 

πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης ενώ για τα επόµενα έτη το µίσθωµα θα πρέπει να 

καταβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Το µίσθωµα δεν θα υπόκειται σε ετήσια 

αναπροσαρµογή. 

 Κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας επισηµαίνεται ότι κάθε επόµενη προσφορά δεν µπορεί να είναι κατώτερη 

από 50 ευρώ.  

 

Άρθρο 4 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι, προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος 

θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 

ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν: 

 α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ίσου µε την τιµή 

εκκίνησης ήτοι 4.000 ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραµµάτιο θα παραµείνουν κατατεθειµένα στο ∆ήµο 

Κεφαλονιάς µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν µε άλλο γραµµάτιο ή εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ποσού ίσου προς το επιτευχθέν µίσθωµα του έτους 2014. Ο ∆ήµος 

Κεφαλονιάς  δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική επιστολή (ή γραµµάτιο) µε κατάπτωση της από 

οποιαδήποτε οφειλή του µισθωτή,   

β) φορολογική ενηµερότητα,  
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γ) ασφαλιστική ενηµερότητας,  

δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο.  

Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από όλους του 

οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρία από τον οµόρρυθµο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους 

εταιριών από το νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύµβουλο.  

Ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο 

εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει φορολογική  ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική 

ενηµερότητα. 

 

Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου 

πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως πλειοδότης. 

 

Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µετά την έγκριση των πρακτικών από την Οικονοµική 

Επιτροπή και µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη έγγραφη πρόσκληση του ∆ήµου, να προσέλθει µε τον 

εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η 

ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της 

δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 

πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που 

κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Υπέρ του ∆ήµου επίσης καταπίπτει η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση που λυθεί η µίσθωση από υπαιτιότητα του 

µισθωτή και για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του. 

 

Άρθρο 7 

Το µίσθωµα του πρώτου έτους θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα αποδεικνύεται µόνο µε 

έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού µέσου. Για τα επόµενα έτη της µίσθωσης το ετήσιο µίσθωµα θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 15 

Απριλίου εκάστου έτους. 

 

Άρθρο 8 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση 

µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν 

οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση 

του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή 

προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες 

προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε έξοδα, δαπάνες και ευθύνη του 

µισθωτή και αφού προηγηθεί η λήψη των νοµίµων αδειών, µετά τη λήξη της µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του 

µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή αποζηµίωσης.  

 

Άρθρο 9 
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Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς 

κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και 

δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

 

Άρθρο 10 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 

βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 

Άρθρο 11 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την 

απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγύησης και της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και 

κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 12 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 

µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος. 

 

Άρθρο 13 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 

έλαβε υπόψη : 

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

Το Π.∆ 270/1981 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
1.Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης  

ακινήτου  στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας ∆. Ε. Λειβαθούς. 

2.  Βάσει των παραπάνω όρων  θα καταρτίσει  περίληψη διακήρυξης η οποία θα δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο µε τα 

όσα ορίζει το Π.∆ 270/1981. 

    
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   137 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε  κλειστό  διαγωνισµό  µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων της παρ. γ του άρθρου 3 του Κ∆Εγια την εκτέλεση του 
έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( ΦΑΣΗ Α΄ )». 

 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος    το  5  ο θέµα  εκτός    

ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε  κλειστό  διαγωνισµό  µεταξύ περιορισµένου αριθµού 

προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων της παρ. γ του άρθρου 3 του Κ∆Ε για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( 
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ΦΑΣΗ Α΄ ).»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου κ. Παπαδήµα _Χαιτίδου Ευρύκλεια όπως παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

                                
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  12-06-2014 
 
Αριθ. Πρωτ.: 26588 

Ταχ.∆/νση       
                        
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θ.  Καλογερόπουλος 
: 26710 22725 
: 26710 22472                                                        

 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3.  

ΠΡΟΣ :  
 
Οικονοµική Επιτροπή 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
 ΚΟΙΝ: 
 
Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 
       

    

ΘΕΜΑ : Καθορισµός τρόπου ανάθεσης και έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( ΦΑΣΗ Α΄ ) » 

ΣΧΕΤ:  

  

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 12-06-14 εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για τον 
καθορισµό τρόπου ανάθεσης και έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( ΦΑΣΗ Α΄ )»  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

ΘΕΜΑ:  
 
Καθορισµός τρόπου ανάθεσης και έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( 
ΦΑΣΗ Α΄ )  » 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΠΡΟΣ  
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Υποβάλλεται συνηµµένα η µελέτη υπ’ αρίθµ. 12/2014 του ανωτέρω έργου, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από 

την υπηρεσία µας, η οποία παρελήφθη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς µε την υπ’ αρίθµ. 124 /2014 Απόφαση 
και αφορά την την προσωρινή  µεταστέγαση του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου τα κτίρια του οποίου κρίθηκαν 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

προσωρινά ακατάλληλα µετά από τους πρόσφατους σεισµούς από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-2014 στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς  

Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 104.635,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την  προσωρινή  µεταστέγαση του 
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου και η χρηµατοδότηση δύναται να καλυφθεί από  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή το έργο πρέπει να επισπευτεί λόγω της έκτακτης ανάγκης και της 
επικινδυνότητας που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα (υπ’ αρίθµ. πρωτ. 456/27-01-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς) που δεν απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

 

1) Τον καθορισµό του τρόπου ανάθεσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και ειδικότερα τον 
διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων επιχειρήσεων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόµενης σε απρόβλεπτα γεγονότα  (άρθρο  3 παρ. γ, άρθρο 28 παρ. 1(γ) & άρθρο 125 παρ. γ του Ν.3669/08) 
κατά το σύστηµα υποβολής προσφορών µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης  (άρθρο  6   του Ν.3669/08)  

2) Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης  του  έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( ΦΑΣΗ Α΄)   » προϋπολογισµού  104.635,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) σύµφωνα µε  το σχέδιο διακήρυξης .  

3) Την ανάθεση του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση που γενικώς δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον καλύπτει τα επαγγελµατικά προσόντα για το συγκεκριµένο έργο ήτοι κάτοχο πτυχίου τάξεως 
Α1, Α2 ,  1η τάξη εκτός νοµού έδρας  και εντός νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών , και Α1, Α2 ,  1η τάξη 
εκτός νοµού έδρας  και εντός νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας η κοινοπραξίων αυτών σύµφωνα µε το νόµο 
Προς το σκοπό αυτό να προσδιοριστούν οι προσκαλούµενες για το διαγωνισµό επιχειρήσεις. , 

4) Η χρηµατοδότηση του έργου να καλυφθεί από τις πιστώσεις  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε 
 

 
Αργοστόλι,   12-06-2014 

 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
        Αρχιτεκτων Μηχανικός 

 

 

Το σχέδιο διακήρυξης έχει ως εξής  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
           ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
( ΦΑΣΗ Α΄) » 
 
 
104.635,00 €  
 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

 
(Τύπος  Β) 

 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 
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  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ2: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
( ΦΑΣΗ Α΄) » 
 
104.635,00 €  
 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε 

   

   
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/173 
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  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

3 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30 Νοεµβρίου 2011, το κατώτατο όριο της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρµογή των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17  από 1-1-2012 
και για τα έτη 2012 και 2013, ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό 
επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισµός 
του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α. 
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ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

 
 

           

 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ4: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
( ΦΑΣΗ Α΄) » 
 
 
104.635,00 €  
 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

  

 
 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΜΜ ΕΕ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΣΣ ΕΕ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ   ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΜΜ ΟΟ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

τη µε πρόσκληση σε περιορισµένο αριθµό εργοληπτικών επιχειρήσεων δηµοπρασία για την επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: 

 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( 
ΦΑΣΗ Α΄) » 

 
Προϋπολογισµού 104.635,00 €  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  
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  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
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καλεί 

τους προσκαλούµενους από τη Οικονοµική Επιτροπή εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 
   
Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό  –  

Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 

   
Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  2 
   
Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 5 
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 
   
Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 
   
Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 6 
   
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7 
   
Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  7 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 
   
Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8 
   
Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 9 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  9 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  9 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9 
   

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης 10 

   
Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 
   
Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 10 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11 
   
Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11 
   
Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  12 
   
Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  15 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι : Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 

έχει έδρα στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 

Οδός  : Παν. Βαλλιάνου 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26710 22933 
Telefax : 26710 28515 
E-mail5 :  

 
προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο 
δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 
1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι 
 
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που 

έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα 
δηµοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει 
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  

- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό 
Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος 
µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το 
διαγωνισµό. 

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι οι διατάξεις του 
κυρωτικού  νόµου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 
1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον 
ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 
σύµβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινοµένων οργάνων τα οποία κατά το νόµο 
αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες 
στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Παράλειψη 
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 
επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την 
παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό. 

 
 
 
 
                                                 

5     �   Εφόσον υπάρχει. 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς6, που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Πληροφορίες Θ.Καλογερόπουλος τηλ.: 26710 
22725 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., 
στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 

έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου  και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών 
διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, 
πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 

υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το 
φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των 
άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την 
επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, 
εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων 
των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά 
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 

                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε 
µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 2 του Κ∆Ε.  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  

                                                 
6          Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 

του Κ∆Ε και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, 
π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 
και 7 είναι υποχρεωτική.  
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•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης,  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω 
διαχειριστής της,   

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
•••• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο 

κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, 
διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 
Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας 
εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες 
συµβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου  και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το 
άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές 
τις χώρες µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από 
τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και 
παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Κ∆Ε,  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την 
παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, 
σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε 
καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα 
στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και 
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αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια 
καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου 
αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των 
οικονοµικών προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, 
η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο 
φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), 
µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει 
αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο 
εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο 
διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος 
που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται 
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου).  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις7, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της 
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
 
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την 
ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των 
υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 
του  Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα 
µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 
24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς 
των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.8  
 
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) 
διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού 
υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών 
µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που 

                                                 
7     Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη 

των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
8    Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς 

είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε, 
(ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το 
σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής 
προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Κ∆Ε, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο 
τεύχος της ∆ιακήρυξης. 
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αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, 
ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία 
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 
 
η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την 
ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να 
ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, 
ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην 
περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η 
εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση.  
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η 
πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. 
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το 
άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και 
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε το 
άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο 

 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της 
και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη 
Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 
διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το 
άρθρο 4. 2γ΄. 

 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης    
 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε9. Αν, 
µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που 
ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, 
κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. που υπέβαλαν τις ίδιες 

                                                 
9     Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κατά την οποία, για την ακύρωση 

διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού 
Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο10,  
προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να 
προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά 
την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των 
παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον 
έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων11, καθώς και τα δικαιολογητικά 
των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και 
παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η 
Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο 
διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του 
ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος 
των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 
ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα 
στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την 
υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του Κ∆Ε  προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων 
που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των 
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού12. 

 
β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή 
αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την 
ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική 
Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους 

                                                 
10   Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 

προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα).  

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από  την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 
1 ν. 4071/2012) 

11     Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, 
προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 

12   Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  
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και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να 
γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των 
δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης 
του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση 
ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή 
απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 
διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 
 
 

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του Κ∆Ε.  
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές13 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, 
αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

                                                 
13  Σύµφωνα µε την υπ'αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα “Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 
όλα τα ∆ηµόσια Έργα” και τη συνοδευτική εγκύκλιο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το 
Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 
της εγκυκλίου  26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 
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6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων 
αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε 
διάθεση διερµηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων14: 

 

 

7.1  Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 15 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων         και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

   
 7.2  Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 

µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε  και η Κ.Υ.Α. 
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) 
‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1590)]. 16. 

 

7.3 Των διατάξεων  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέµενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων,    διαρρυθµίσεις  στην  έµµεση  και άµεση φορολογία και και άλλες 
διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 

                                                 
14  Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται 
και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

15  Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης   

16 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης  υπερβαίνει το 1.000.000 
Ευρω. 
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ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε  και 

υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και 
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-
93) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 
4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

  
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ∆Ε και (ενδεχοµένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 

 
 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,  



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( ΦΑΣΗ Α΄)  » 

  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 104.635,00 
Ευρώ και αναλύεται σε 17: 
∆απάνη Εργασιών  62.688,80 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.283,98 € 
Απρόβλεπτα18 ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
11.095,92 €  
Αναθεώρηση 0,00 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 19.565,80 €  
 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Εντός του ΤΕΙ Αργοστολίου 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

                   Αντικείµενο της εργολαβίας είναι να γίνει η υποδοµή στο χώρο του ΤΕΙ που 
επιλέχτηκε από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε συνεννόηση µε την ∆ιοίκηση του ΤΕΙ και  
σύµφωνα µε τις  παρακάτω εργασίες .1. Γενικές εκσκαφές διαµόρφωσης της έκτασης που 
βρίσκεται στην χώρο των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι 2. Κατασκευή στραγγιστηρίων 
των υπογείων υδάτων και εξυγιαντικών στρώσεων του εδάφους λόγω του υψηλού  
υδροφόρου ορίζοντα στην θέση αυτή. 
3.Στρώση οδοστρωσίας για την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης για την διαµόρφωση του 
αύλειου χώρου και για την έδραση των βάσεων  από σκυρόδεµα  των 
προκατασκευασµένων αιθουσών. 
4. Κατασκευή των βάσεων έδρασης των ανωτέρω αιθουσών σύµφωνα µε την διάταξη 
που καθορίστηκε από τον Ο.Σ.Κ καθώς  και τις γενικότερες υποδείξεις του. Οι αίθουσες  
θα διατεθούν και θα τοποθετηθούν   από τον Ο.Σ.Κ.  
για την προσωρινή  µεταστέγαση του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου τα κτίρια του 
οποίου κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-
2014 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 
στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση 
C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, 

                                                 
17   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων 

εργασιών. 
18  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία 
αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕΟΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Κ∆Ε.. 
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µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της 
µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους 
ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

•••• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  

•••• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  

•••• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη,  

•••• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

•••• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 

•••• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας 
«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

•••• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» 
σε άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του 
έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο 
µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα 
εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ( ΕΙΚΟΣΙ ) 20 ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης19.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες20 του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ. 

 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
                 προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων» της παρ. γ του άρθρου 3 του Κ∆Ε. 
 
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6 του Κ∆Ε 21.  

                                                 
19      Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται 

η άµεση έναρξη των εργασιών. 
20   Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου 
επιβολής. 

21     Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του 
άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές 
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 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ∆Ε. 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, 

κατά τους   όρους του άρθρου 24 του Κ∆Ε, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.22, ήτοι στο ποσό των 1.701,37 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς 
αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή 

το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Κ∆Ε23. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η 
εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση 

 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

µικρότερο των 6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Κ∆Ε, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  
………………. 

 
 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 

νόµιµη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους 
της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους της εργοληπτικής 
επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη του 
Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων]. Οµοίως, η µη έγκαιρη προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του Κ∆Ε, για λόγους που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

 
15. 4  Η εγγύηση συµµετοχής  επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 24 του Κ∆Ε24 
 
 

                                                                                                                                            
προϋποθέσεις) του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που 
υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

22       Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Κ∆Ε, µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 

23       Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 

24   Ειδικότερα για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 

τέταρτου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122)), η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 

εντός τριών (3) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόµενου 

ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόµενου ενδίκου βοηθήµατος, εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή 
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 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο25 ……………………… 
 
 
 
 
16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση  …………………………26 
  
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Κ∆Ε, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%27 επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., 
ήτοι ποσού 4.253,43 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο 
ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του 12% ή 15%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την 
υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Κ∆Ε το ύψος της οποίας 
µπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η ……………. ηµέρα ……... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
9:00 π.µ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή28 και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ 29 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 
π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. 
     

                                                 
25     �  Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α  του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 

3, αρ. 242. Ν.  4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων 
έργων,  στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Κ∆Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την 
παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 
θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης 
(αρ. 25 παρ. 15 ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του τέταρτου  άρθρου του ν. 
4156/2013 (ΦΕΚ Α 122)   

26   Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε.  

27     Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 
28   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
29    Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα 6 µηνών 30 από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
  
                   ∆εν θα γίνει δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης διότι ο διαγωνισµός γίνεται µεταξύ 

περιορισµένου αριθµού προσκεκληµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων µετά από 
πρόσκληση του Προϊσταµένου ∆/νσης Τ.Υ.  

 
 
 

                                                 
30   Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον 
έλεγχο .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ,  1η τάξη εκτός νοµού έδρας  
και εντός νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών , και Α1, Α2 ,  1η τάξη εκτός 
νοµού έδρας  και εντός νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας η κοινοπραξίων 
αυτών σύµφωνα µε το νόµο 

     β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , 
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 
µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους31, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Κ∆Ε32 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% 
της καλούµενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό 
συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το 
κύρος της συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης 
κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων µε τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)33. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 

                                                 
31   Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 

επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 
106 παρ. 1 του Κ∆Ε). 

32   Επισηµαίνεται η νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία 
κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο 
διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.  

33      Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 
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διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

21.6  
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

1. Να µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε 
άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος 
και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα 
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 

     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 
Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη 
στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει 
τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 

7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα34. 

                                                 
34    Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή 
αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων 
εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις 
αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 
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 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.35 
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 
στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το 
οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων 
του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)36.  

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη 
και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. Κ∆Ε). 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας 
προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 37 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των 
προσφορών. 

  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

                                                                                                                                            
πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση 
έργων παρεµφερών κατ΄ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως 
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η 
εγκριτική απόφαση. 

 
35     Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών 

Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
36     Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. 
37    Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
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Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά 
των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες 
επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, 
εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από 
την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά 
την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση38 (του µεµονωµένου υποψήφιου ή 
του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν 
αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς 
ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική 
ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.  ∆εν απαιτείται προσκόµιση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι 
ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη.  
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα 
Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού 
της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα 
δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους 
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 
151 του Κ∆Ε, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 
εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση39, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της 
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων 
έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  

iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα 

                                                 
38  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.. 
39    Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε )στην Ελλάδα. 

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα40 που 
απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται 
σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε Σε περίπτωση 
που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται 
τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες 
οργανώσεις.  

 
  

23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του 
εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των 
προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του 
τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως 
ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα 
του πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των 
ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα 

                                                 
40  Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο 
υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον 
ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 
1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά 
φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 
των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα 
δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζόµενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισµό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
ανάλογη διαδικασία. 

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες 
στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά 
αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, 
προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα 
αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί 
την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, 
συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 
αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε41 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας42 

                                                 
41    Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο 

που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  

42   Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και 
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  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον 
(επίσης επί ποινή αποκλεισµού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Κ∆Ε να 
ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως 
π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών 
επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την 
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση 
θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από 
τον αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και 
ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των 
µελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά 
συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           

4.     Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Κ∆Ε νοµιµοποίηση 
του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
∆ιακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 43. Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
τους. Κατά λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν 
αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 

                                                                                                                                            
για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 
πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις  κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 
43  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
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στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης 
πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον 
Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το 
πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον 
προσκοµίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν :  

         αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.  

         ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε 
ηµεροµηνία το πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη 
της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :  

         αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των µετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε 
µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι 
επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.  

 
6.  Τα απαιτούµενα τέσσερα (4) µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο 

γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του 
διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.    

 
 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε. Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα 
ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 
ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής 
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προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε 
ολογράφως και αριθµητικώς 44.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής 45.  
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ 
της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα 
γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και 
αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ’ αρ. 

124 / 2014  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Κεφαλλονιάς και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε µε την αρ. 137/2014  Aπόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 

 
 
25.246       Η παρούσα σύµβαση   δεν υπόκειται  λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες 

και τις απαγορεύσεις του Κ∆Ε άρθρα 31-34.  
 
25.347         Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 

 
25.448 49      Καλεί τις εξής εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

                                                 
44  Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα 

είναι των άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
45   Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε 

περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  

46        ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο 
όριο).  

47    Προαιρετική επιλογή. 
48  Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 

απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε.  
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                                                              Αργοστόλι,  12 / 06 /2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Σπυρίδωνας Σαµούρης διαφωνεί µε τον προτεινόµενο τρόπο εκτέλεσης του έργου µε κλειστό 

διαγωνισµό εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει  να καλεστούν όλοι οι εργολάβοι της Κεφαλονιάς που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους στον διαγωνισµό και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει α) υπεύθυνη   για την εκτέλεση του έργου είναι  η κυβέρνηση και η 

∆ηµοτική Αρχή πρέπει µε ανακοίνωσή της να καταδικάσει την συγκεκριµένη  κυβερνητική πολιτική  

β) Ενώ  ο ∆ήµος αναγκάζει  τους υπαλλήλους που διεκδικούν δικαστικά τα δεδουλευµένα τους να 

φτάνουν µέχρι τον Άρειο Πάγο προκειµένου να εξοφληθούν , ταυτόχρονα  προτείνεται να εκτελεστεί το 

παραπάνω έργο να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση µε αποτέλεσµα το κόστος να µεγαλώνει εις βάρος 

του ∆ήµου και των δηµοτών του. 

Προτείνει το έργο να εκτελεστεί µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την εισήγηση ψηφίζουν  οι κ. κ. Παρίσης – Σολωµός – Αποστολάτος –Παπαδάτος και Γαλάτης. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

Την 124/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τον Ν 3369/2005  

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
49  Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις 

συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση 
των διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε 
της διαδικασίας ∆ιαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007. ,       

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 Η Προϊσταµένη ∆ΤΥ 
Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
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                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

1.Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους δηµοπράτησης µε  κλειστό  διαγωνισµό  µεταξύ 
περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων της παρ. γ του άρθρου 3 του 
Κ∆Εγια την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ( ΦΑΣΗ Α΄ )» προϋπολογισµού  
104.635,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)  .  

2) Την ανάθεση του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση που γενικώς δραστηριοποιείται στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον καλύπτει τα επαγγελµατικά προσόντα 
για το συγκεκριµένο έργο ήτοι κάτοχο πτυχίου τάξεως Α1, Α2 ,  1η τάξη εκτός νοµού έδρας  και εντός 
νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών , και Α1, Α2 ,  1η τάξη εκτός νοµού έδρας  και εντός 
νοµού έδρας  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας η κοινοπραξίων αυτών σύµφωνα µε το νόµο. 
Για  το σκοπό αυτό να προσδιορίζονται  οι παρακάτω προσκαλούµενες για το διαγωνισµό 
επιχειρήσεις :                                    1.     Τερψιχόρης Γονή 
                                                            2.     Μουρίκη Κων/νου 

3. Βαγγελάτου Γεώργιου  
 

3) Η χρηµατοδότηση του έργου να καλυφθεί από τις πιστώσεις τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε   4) ∆εν 
θα γίνει δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης διότι ο διαγωνισµός γίνεται µεταξύ περιορισµένου 
αριθµού προσκεκληµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων µετά από πρόσκληση του Προϊσταµένου ∆/νσης 
Τ.Υ. 
    
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

                                                                                                           
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          Α∆Α: 6ΡΖΨΩ5Ε5-ΤΣΗ               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   138 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ανάθεση της Αποκοµιδής – ∆ιαχείρισης λαµπτήρων ∆ηµοτικού Φωτισµού και 
γενικότερα Α.Η.Η.Ε . 

 
 
  
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   25789/6-06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του  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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                             
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος    το  

4  ο θέµα      ηµερήσιας διάταξης: «Αποκοµιδή –διαχείριση λαµπτήρων ∆ηµοτικού Φωτισµού και 

γενικότερα Α.Η.Η.Ε –διαδικασίες για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κλπ» έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση του  Προϊσταµένου  της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του ∆ήµου κ. Παναγή 

∆ελακά που έχει ως εξής:  

Έχοντας υπόψη: 
   Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης , άρθρα 72, 67, 69. 
Τα Π.∆115/04, Π.∆117/04, τον Ν 2939/2001 ΦΕΚ 179Α/6/8/2001 όπως τροπ. µε τον Ν3854/2010 ΦΕΚ 
94/Α/10  και συγκεκριµένα το άρθρο 5 παρ. 1 όπως εξακολουθεί και ισχύει & µετά τον Ν 4042/12 ΦΕΚ 
24/Α/12 , σχετικά µε την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 
Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και τα 
άρθρα 75, 209 και 273. 

Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα τις παρ. 3β και 3δ που αφορούν την δυνατότητα 
ανάθεσης υπηρεσιών χωρίς διαγωνισµό για τεχνικούς λόγους ή λόγω του επείγοντος. Η συγκεκριµένη 
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περίπτωση αφορά µόνο πιστοποιηµένες εταιρείες (και σε αυτές εζητήθη η δυνατότητα) και επίσης το 
θέµα είναι επείγον λόγω των κινδύνων που εγκυµονεί η συσσώρευση των λαµπτήρων υδραργύρου. 
   Στο ίδιο πνεύµα και τα Π∆ 59/07 ΦΕΚ 59 Α άρθρο 25 παρ 3γ και 3δ , Π∆ 60/07 (προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις των Οδηγιών της Ε.Κ) άρθρο 25 παρ 3β και 3γ  και άρθρο 2 παρ 4 
σχετικά µε την «παραχώρηση» υπηρεσιών.  
   Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως. 
   Την Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011) «∆ιενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµόσιων 
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων». 
   Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων άρθρο 11. 
     Και έχοντας επιπλέον υπόψη:   
1.την προφορική ενηµέρωση - επισήµανση των εξ. Συνεργείων του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & 
Συντήρησης εγκ/σεων κιν. εξοπλισµού συνεργείων ηλεκτροφωτισµού, προς την Υπηρεσία µας σχετικά 
µε το θέµα για την άµεση ανάγκη ασφαλούς αποκοµιδής-διαχείρισης των καµένων λαµπτήρων 
∆ηµοτικού Φωτισµού, για την οποία συµφωνούµε απόλυτα λόγω της επικινδυνότητας για την υγεία από 
τα υλικά αυτά και µάλιστα σε ολο-χρονική αντιµετώπιση , κατόπιν σχ. σύµβασης συνεργασίας για 
παροχή υπηρεσιών & τυχόν οφέλους.  
2. Την από 18-03-2014 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το θέµα αυτό, η οποία 
υποβάλλεται συνηµµένα. 
    Σας αποστέλλουµε συνηµµένα τις «προσφορές παροχής υπηρεσιών» των δύο* πιστοποιηµένων 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε,  δια τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ανάθεση στην 
πιο συµφέρουσα. 
 
Η ανωτέρω Εισήγηση (µετά την αναβολή του θέµατος) συµπληρώνεται ως ακολούθως: 

Στα πλαίσια της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(Α.Η.Η.Ε) που περιλαµβάνει λαµπτήρες και ηλεκτρικές συσκευές και της υπ αρ. 11877/19-03-2014 
Εισήγησης µας προς την Οικονοµική Επιτροπή επανυποβάλουµε το θέµα µε τα κάτωθι συνηµµένα 
συµπληρωµατικά στοιχεία, κατόπιν διευκρινιστικών ερωτηµάτων µας σχετικά µε τον αρχικό σχεδιασµό, 
προς τα δύο πιστοποιηµένα εναλλακτικά διαχειριστικά συστήµατα:  
   Τις υπ. αρ. 15491/09-04-14 και 17771/22-04-14 διευκρινιστικές απαντήσεις  των δύο συστηµάτων 
«Φωτοκύκλωση α.ε»  και «Ανακύκλωση συσκευών α.ε» αντίστοιχα, κατόπιν του υπ. αρ. 14071/02-04-14 
εγγράφου µας. 
   Το υπ. αρ. 16280/15-04-14 έγγραφο της ∆.Ε Σάµης, το υπ. αρ. 16784/22-04-14 της ∆.Ε Πυλαρέων, το 
υπ. αρ. 15985/11-04-14 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ (∆.Ε Αργοστολίου) και το ∆.Υ έγγραφο του 
Α/∆ηµάρχου Καθαριότητας & κ.χ. σχετικά µε τις προτεινόµενες φυλασσόµενες-προσβάσιµες θέσεις για 
το σκοπό του θέµατος, τα αντίστοιχα έγγραφα των λοιπών ∆.Ε , κατόπιν του υπ. αρ. 12892/27-03-14 
εγγράφου µας.  
 
  Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, όπως καταγράφεται στην συνηµµένη (υπ. αρ. 11877/19-03-14) 
Εισήγηση µας προς την Οικ. Επιτροπή, οι ΟΤΑ είναι υποχρεωµένοι για την εναλλακτική διαχείριση των 
∆ηµοτικών στερεών αποβλήτων σε συνεργασία µε πιστοποιηµένα συστήµατα ή άλλους αρµόδιους 
φορείς, ώστε εκτός των άλλων να µειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον. [Εθνικός στόχος 4 kg ΑΗΗΕ ανά κάτοικο ανά χρόνο]. 
    
Έχοντας υπόψη: 
- την προηγούµενη από 19-03-14 Εισήγηση µας , 
-την από 18-03-14 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το θέµα,  
-τα ανωτέρω συµπληρωµατικά στοιχεία  
-το Επείγον του θέµατος µε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από τους καµένους λαµπτήρες στον 
υπαίθριο χώρο στην αποθήκη των ηλεκτρολόγων του ∆ήµου στην ΒΙΠΕ , εκτός των άλλων λόγοι 
δηµόσιας υγείας και υγιεινής,  παρακαλούµε για την σχετική ανάθεση στο εναλλακτικό σύστηµα 
διαχείρισης µε την πιο συµφέρουσα προσφορά.      
 
   
  Επίσης ο κ. ∆ελακάς αναφέρεται στην από 18/03/2014 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί της ανάθεσης της αποκοµιδής – διαχείρισης λαµπτήρων ∆ηµοτικού 
Φωτισµού στην εταιρία «ανακύκλωση συσκευών α.ε» επειδή α) η προσφορά της καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες της εν λόγω ενέργειας β) δεν προκύπτει καµία απολύτως οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σε κανένα στάδιο γ) η εν λόγω εταιρία παρέχει επιπρόσθετα την διαχείριση των ΑΗΗΕ 
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(µικροσυσκευές και ογκώδεις συσκευές) και δ) η  εν λόγω εταιρία παρέχει στο ∆ήµο οικονοµικό 
αντάλλαγµα για την αποκοµιδή των ΑΗΗΕ  συµπεριλαµβανοµένων και των λαµπτήρων σε ετήσια βάση. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι το θέµα της ανακύκλωσης των λαµπτήρων είναι αρµοδιότητα του 

κράτους και όχι των Ο.Τ.Α  που καλούνται να παίξουν τον ρόλο του ατζέντη των µεγάλων  εταιρειών οι 

οποίες καταβάλλοντας ένα µικρό αντίτιµο το οποίο µάλιστα  προτείνουν οι ίδιες στους Ο.Τ.Α ,  

παράγουν τα αντίστοιχα υλικά µε πολύ µικρό κόστος επιφέροντάς τους υψηλά κέρδη. Επειδή πιστεύει 

‘ότι ο ∆ήµος δεν πρέπει υλοποιήσει τις οδηγίες των εταιρειών «Φωτοκύκλωση Α.Ε»  και «Ανακύκλωση 

συσκευών Α.Ε ,  προτείνει οι διαδικασίες αυτές να γίνονται από το κράτος και ψηφίζει την πρόταση του.  

Την εισήγηση ψηφίζουν  οι κ. κ. Παρίσης – Σολωµός – Σαµούρης -Αποστολάτος –Παπαδάτος και 

Γαλάτης. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

Τα Π.∆115/04, Π.∆117/04, τον Ν 2939/2001 ΦΕΚ 179Α/6/8/2001 όπως τροπ. µε τον Ν3854/2010 ΦΕΚ 
94/Α/10  και συγκεκριµένα το άρθρο 5 παρ. 1 όπως εξακολουθεί και ισχύει & µετά τον Ν 4042/12 ΦΕΚ 
24/Α/12 , σχετικά µε την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 
Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και τα 
άρθρα 75, 209 και 273. 
την από 18-03-14 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

                                               

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την  διαχείριση των ∆ηµοτικών στερεών αποβλήτων σε συνεργασία µε πιστοποιηµένα 

συστήµατα ή άλλους αρµόδιους φορείς, ώστε εκτός των άλλων να µειώνονται κατά το δυνατόν 
οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. [Εθνικός στόχος 4 kg ΑΗΗΕ 
ανά κάτοικο ανά χρόνο]. 

2. Αναθέτει  τις εργασίες της  αποκοµιδής – διαχείρισης λαµπτήρων ∆ηµοτικού Φωτισµού στην 
εταιρία «ανακύκλωση συσκευών α.ε» επειδή α) η προσφορά της καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
της εν λόγω ενέργειας β) δεν προκύπτει καµία απολύτως οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σε κανένα στάδιο γ) η εν λόγω εταιρία παρέχει επιπρόσθετα την διαχείριση των 
ΑΗΗΕ (µικροσυσκευές και ογκώδεις συσκευές) και δ) η  εν λόγω εταιρία παρέχει στο ∆ήµο 
οικονοµικό αντάλλαγµα για την αποκοµιδή των ΑΗΗΕ συµπεριλαµβανοµένων και των 
λαµπτήρων σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την προσφορά της.  

    
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                 Πιστό Αντίγραφο  
                                                                      Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
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                                                                   Α∆Α: 64ΡΦΩΕ5-Ξ8Π                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την 12  η  Ιουνίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  139 / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2012 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα    12 η   Ιουνίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη            
και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ :  25789 / 6 -06 -2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και 
ονοµαστικά:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                           
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος ,∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης   , έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο 

της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Σύνταξη έκθεσης και 

κατάρτισης απολογισµού –ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 

2012» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 
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«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του 

∆ήµου υποβάλλει δια  µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό 

της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο 

λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του 

άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις µεταβολές 

που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή 

υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή 

επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του 

διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που 

εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό 

και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 

3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 

δηµοτικό  συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον 

έλεγχο των  οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον 

ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 

έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων  (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές 

και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - 

Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών 

προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  

λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 

Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές 

ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων 

του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται 

να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν 

από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις 

του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - 
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λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας.» 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το 

οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της 

υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν 

τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων 

και άρθρων του προϋπολογισµού.  

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα 

και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.  

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του 

οικονοµικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 

χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα 

έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα 

πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: 

α')το χρηµατικόν υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  

δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  

ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  

στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν 

την µεταφοράν του χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 

Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή 

προελέγχει τον απολογισµό.  Μετά τα παραπάνω :  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΕΤΟΥΣ 2012   
 

Κατατίθεται  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Απολογισµός του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού έτους 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  
άρθρου  163  του  Ν.3463/2006. 
      Ο σηµερινός Απολογισµός είναι ο δεύτερος Απολογισµός της νέας 
∆ηµοτικής Αρχής που λειτούργησε µε βάση την νέα δοµή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση της χώρας µας 
µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» . 

Όπως και το 2011 έτσι και το 2012 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Μια 
χρονιά που η γενικότερη οικονοµική συγκυρία της χώρας και οι µεγάλες περικοπές 
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στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνέβαλλαν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση του 
απολογισµού του ∆ήµου µας. 
      
 
    Ο Απολογισµός   του Οικονοµικού έτους 2012  παρουσιάζει : 
 
1. ΕΣΟ∆Α  

α/α περιγραφή προϋπολογισθέντα εισπραχθέντα 
1 Τακτικά έσοδα  30.837.143,07 17.560.664,12 
2 Έκτακτα έσοδα 36.959.165,15 10.803.447,36 

3 Χρηµατικό Υπόλοιπο 
προηγ. χρήσης 

3.523.523,51 3.523.523,51 

 ΣΥΝΟΛΟ 71.319.831,73 31.887.634,99 
 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α περιγραφή προϋπολογισθέντα πληρωθέντα 

1 Έξοδα  71.217.381,91 27.898.074,75 
2 Αποθεµατικό 102.449,82 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 71.319.831,73 27.898.074,75 
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   

 

α/α Περιγραφή Ποσό 
1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 3.523.523,51 

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2012 3.989.560,24 
 
 
     Αναλυτικά  τα Οικονοµικά  στοιχεία  του Απολογισµού έχουν  ως εξής : 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 2012 (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος) 

    

ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 21.401.478,99 15.360.661,74 
01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.405.455,14 777.076,70 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 126.678,79 110.148,96 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

6.019.404,63 4.123.327,40 

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.513.700,00 2.201.833,42 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 610.800,00 402.018,68 

06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

9.609.431,43 7.638.447,27 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 116.009,00 107.809,31 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 28.590.237,07 6.557.872,07 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

10.185.432,35 627.040,87 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.873.909,58 5.478.665,16 
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14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

10.000,00 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.227.580,97 193.270,68 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 293.314,17 258.895,36 

2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

4.084.486,61 2.411.749,70 

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.153.926,06 1.473.904,15 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 930.560,55 937.845,55 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

9.387.815,73 726.098,23 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 3.104.077,71 0,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

6.283.738,02 726.098,23 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

4.332.289,82 3.307.729,74 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

4.164.289,82 3.102.273,94 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 168.000,00 205.455,80 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.523.523,51 3.523.523,51 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

3.523.523,51 3.523.523,51 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2012 71.319.831,73 31.887.634,99 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 2012 (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος) 

        

ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 33.450.764,29 19.222.392,74 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.465.052,85 6.336.716,30 
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
3.649.945,90 

2.634.581,59 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.642.972,93 
2.614.301,60 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

6.318.819,71 
3.673.475,84 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1.652.043,90 
846.841,49 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.293.500,00 1.626.027,80 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35.000,00 18.139,74 
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 129.000,00 40.350,41 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 86.000,00 72.231,11 

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 400.500,00 252.917,31 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.777.929,00 1.106.809,55 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 19.436.607,41 1.202.777,42 
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 364.362,33 49.933,41 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 312.690,57 2.867,13 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 985.690,00 51.353,81 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5.641.475,45 11.002,55 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9.756.299,63 997.567,53 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 462.730,00 22.694,39 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 138.994,00 7.449,83 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.774.365,43 59.908,77 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.330.010,21 7.472.904,59 

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Π.Ο.Ε. 3.983.235,30 726.418,62 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40.746,31 0,00 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 276.900,82 48.911,17 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.104,75 0,00 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 592.236,01 154.904,47 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.969.712,64 443.002,64 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 96.534,77 79.600,34 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

14.346.774,91 6.746.485,97 

811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών 
δαπανών (ΠΟΕ) 9.957.403,37 3.712.104,92 

812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 28.455,12 0,00 

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 6.000,00 2.474,38 
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 256.580,00 221.919,36 
822 Απόδοση φόρων και λοιπών 

επιβαρύνσεων 822.000,00 544.855,87 

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.561.700,00 2.004.222,51 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 452.000,00 161.080,94 
825 Πάγιες προκαταβολές 110.000,00 85.400,00 
826 Λοιπές επιστροφές 152.636,42 14.427,99 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 102.449,82 0,00 
911 Αποθεµατικό 102.449,82 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 2012 71.319.831,73 27.898.074,75 
 

       Στην συνέχεια Ο κ. Παυλάτος καταθέτει στην Επιτροπή την Έκθεση 
του Ισολογισµού του ίδιου έτους όπως παρακάτω:   
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Σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου µας για τη 
χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012. Συγκεκριµένα, οι Οικονοµικές Καταστάσεις ,που 
συντάχθηκαν  και προκύπτουν από τα Βιβλία και Στοιχεία που  τηρούνται  πλέον  
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 315 /1999, είναι: 
1) Ο Ισολογισµός της χρήσης, όπου εµφανίζονται οι επενδύσεις του ∆ήµου και οι 
πηγές χρηµατοδότησης αυτών, στην χρήση. 
 
2)  Ο Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης, όπου εµφανίζεται το σύνολο των 
Εσόδων και των Εξόδων του ∆ήµου, σε κάθε χρήση, καθώς επίσης και το 
Πλεόνασµα ή Έλλειµµα από τις δραστηριότητες του ∆ήµου στην Χρήση και σε 
σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
3) Η Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, όπου 
αναµορφώνονται τα έσοδα και έξοδα κατά λειτουργία του ∆ήµου και 
παρουσιάζονται τα διάφορα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα του ∆ήµου, 
καθώς επίσης και το Καθαρό Αποτέλεσµα (Πλεόνασµα ή Έλλειµµα) της χρήσης. 
 
4) Ο Πίνακας ∆ιαθέσεως των Αποτελεσµάτων (Πλεόνασµα ή Έλλειµµα), όπου 
εµφανίζεται το καθαρό αποτέλεσµα  χρήσης του ∆ήµου και η διανοµή του. 
 
5) Το Προσάρτηµα, όπου αναλύονται και αναφέρονται, στοιχεία και πληροφορίες 
και δίδονται επεξηγήσεις σχετικές µε την σύννοµη κατάρτιση και δοµή των 
οικονοµικών καταστάσεων  και τις τυχόν παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής εικόνας. 
 
Ο Ισολογισµός αυτός προκύπτει από τη λογιστικοποίηση των παραστατικών για την 
υλοποίηση  του προϋπολογισµού του ∆ήµου για την ίδια περίοδο, όπως αυτό 
προβλέπεται από τις  ισχύουσες  διατάξεις. 
 
Ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς συντάσσει Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσεως για 
δεύτερη φορά µε το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, επιτρέποντας την καλύτερη 
παρακολούθηση της πορείας των  οικονοµικών στοιχείων του.  
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη  του ∆ήµου αναλύονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν: 
 

ΕΣΟ∆Α 
 

Τα   συνολικά  οργανικά   έσοδα   του   ∆ήµου   της   χρήσεως   2012   ανήλθαν   
στο   ποσό   των                               € 17.580.944,53. Στο παραπάνω ποσό των 
συνολικών οργανικών εσόδων εάν προστεθούν τα  έκτακτα και ανόργανα  έσοδα  
ποσού € 7.119.037,59, τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 3.758.814,11 
και τα έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα) ποσού € 46.542,81, 
τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2012 ανέρχονται στο ποσό  των   € 28.505.339,04. 
 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής: 

 1. Πωλήσεις   

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 
              
0,00 0,00 

72.00 Φόροι αυτοτελείς 401.718,68  

72.05 Εισφορές 300,00  

72.11 Προσαυξήσεις 476.301,48  

72.12 Πρόστιµα 116.724,19  
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72.13 Παράβολα 75.251,19 1.070.295,54 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα  7.749.635,88 
 
74.00 Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό  7.988.293,35 

   16.808.224,77 

 2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα   

 
74 

 
Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα Έσοδα Πωλήσεων (πλην του 
74.00) 369.125,44  

75 Έσοδα Παρεποµένων Ασχολιών 293.445,36  

76 Έσοδα κεφαλαίων 110.148,96 772.719,76 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  17.580.944,53 

 
ΕΞΟ∆Α 

 
Το κόστος των παρεχοµένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 
19.873.692,90. Αν  από το ποσό αυτό αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της χρήσεως € 
5.860.459,65  το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των €  
14.013.233,25. 
                      
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσόν των € 
4.408.861,38 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 860.031,74 
ανέρχονται σε € 3.548.829,64 , τα έξοδα  λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν 
στο ποσό των € 3.450.147,86 και αφαιρούµενων των αποσβέσεων ποσού € 
3.160.497,83 ανέρχονται σε € 289.650,03 και τα χρηµατοοικονοµικά   έξοδα 
ανήλθαν στο ποσό των € 738.049,94. 
 
 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και 
χρηµατοοικονοµικών ανήλθε στο ποσό των € 28.470.752,08. 
 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες  € 
55.018,84 και τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 2.438.540,05 , τα 
συνολικά έξοδα  της χρήσης 2012 ανέρχονται στο ποσό των € 30.964.310,97. 
 
Η διαφορά µεταξύ συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού € 28.505.339,04, 
µείον τα  συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού € 30.964.310,97 , αποτελεί το 
έλλειµµα της χρήσεως  2012, το οποίο ανέρχεται σε € 2.458.971,93 .  
 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής :  
 

 1. Αποθέµατα Ενάρξεως Χρήσεως  
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 70.180,00  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 0,00 70.180,00 
    
 2. Αγορές Χρήσεως   
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 1.036.692,23  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 116.530,57 1.153.222,80 
Σύνολο αρχικών αποθεµάτων & αγορών 1.223.402,80 
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 3. ΜΕΙΟΝ Αποθέµατα Τέλους Χρήσεως  
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 0,00  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 0,00 0,00 
Αγορές & διαφορά αποθεµάτων  1.223.402,80 
    
 4. Οργανικά Έξοδα   

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.305.218,25  
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.231.911,91  
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.622.638,50  
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 113.402,46  
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α   

64.00 Eξοδα µεταφορών 16.418,08  
64.01 Οδοιπορικά έξοδα, αποζ.µετακ.-εξ.ταξ. 48.998,85  
64.02 Eξοδα προβολής & διαφηµίσεως 13.030,38  
64.05 Συνδροµές 3.455,40  
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 97.458,83  
64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης 37.660,07  
64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 32.594,06  
64.20 ∆απάνες κατασκηνώσεων-εξοχών και συσσιτίων 6.017,40  
64.30 Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ 2.525.235,13  
64.51 Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ 2.055.743,61  
64.98 ∆ιάφορα έξοδα 31.682,97 4.868.294,78 

65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 738.049,94  
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.880.989,22  
67 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 486.844,22  
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 0,00 27.247.349,28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  28.470.752,08 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των € 
28.364.111,48 (απολογισµός). 
  
Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των € 
27.898.074,75 (απολογισµός). 
          
Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2012 € 28.364.111,48 , πλέον 
τα χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσεως ποσού € 3.523.523,51  ήτοι συνολικό 
ποσό € 31.887.634,99, µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2012 ποσού € 
27.898.074,75  µας δίδει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2012 που ανέρχονται 
στο ποσό των € 3.989.560,24 (απολογισµός ).  
Ποσό € 3.979.716,89   αφορά καταθέσεις όψεως  στις συνεργαζόµενες τράπεζες 
του ∆ήµου.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το κεφάλαιο του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των € 150.525.464,29 µετά από 
αυξοµείωση 216.399,50 ευρώ από την προηγούµενη χρήση, λόγω αποτύπωσης 
των διορθωτικών εγγραφών που έγιναν στην περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου. 
Οι αυξήσεις αφορούν την καταχώριση δανείου από τη ∆ΕΥΑ Σάµης ποσού 
519.630,10 ευρώ, ενώ οι µειώσεις προέρχονται από αποδοχή οφειλών-απογραφής 
αθλητικών οργανισµών ποσού €210.712,82, διορθωτικές εγγραφές για µη ληφθέν 
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δάνειο ποσού € 19.363,45 και διόρθωση λογαριασµού 15.17.31 Οδοί-
Οδοστρώµατα κοινής χρήσης ποσού €73.154,33. 
 
    

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2012 τα πάγια στοιχεία 
και τα έξοδα εγκαταστάσεως εκτός των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, 
ανέρχονται στο ποσό των € 335.182.093,32 , αφαιρουµένων των αποσβέσεων 
ποσού  € 60.975.059,20, από τις οποίες € 9.880.989,22  αφορούν τις αποσβέσεις 
της χρήσεως 2012, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των €  
274.207.034,12 . 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό 
των € 12.696.947,47 εκ του οποίου ποσό €  11.450.923,08  αφορά το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και ποσό € 1.175.044,39 την Τράπεζα Πειραιώς και 
την Eurobank.  
 
 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Το  σύνολο   των   βραχυπρόθεσµων   υποχρεώσεων του  ∆ήµου  ανέρχεται  στο  
ποσό  των                                 € 10.311.652,82 από τις οποίες το ποσό των € 
1.400.516,08 αφορά τις δόσεις κεφαλαίου µακροπρόθεσµων δανείων που θα 
καταβληθούν στην επόµενη χρήση 2013, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις (απαιτήσεις από οφειλέτες ) ανέρχονται στο ποσό των € 7.039.234,24 .   
 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 
31/12/2012 έως και σήµερα, δεν έχουν συµβεί γεγονότα που επηρεάζουν 
σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση του ∆ήµου.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 από 
τις οποίες προκύπτουν ότι τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 
ανήλθαν στο ποσό των   € 28.505.339,04. 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα συνολικά έξοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 
ανήλθαν στο ποσό των € 30.964.310,97 . 
Από την ανωτέρω διαφορά  εσόδων και  εξόδων προκύπτει έλλειµµα ποσού € 
2.458.971,93.   

 
 
Η Οικονοµική επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Σαµούρης αφού επισηµαίνει ότι  οικονοµικό έτος 2012 δεν επράχθησαν οι 

βραχυπρόθεσµες οφειλές µε αποκλειστική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και επειδή 

γενικά παρουσιάζεται σύµφωνα µε τον αρνητικό απολογισµό αδυναµία είσπραξης 

από την ∆ηµοτική Αρχή των εσόδων του ∆ήµου Καταψηφίζει την εισήγηση. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι καταψηφίζει την εισήγηση και θα καταθέσει 

τις θέσεις του εγγράφως στην γραµµατεία της Επιτροπής. 

 

 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασµού του ταµία που υποβλήθηκε µέσω 

του ∆ηµάρχου στην Οικονοµική Επιτροπή  

• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  

Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012  , όπως κυρώθηκε µε την αριθ.     

 

73/2012  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα µε τις 

ανάγκες του ∆ήµου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα  

και το υπ αρίθµ 4183/503/26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

του Προϋπολογισµού 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α.  Καταρτίζει την Έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τα κάτωθι στοιχεία έπειτα 

από τον έλεγχο των λογαριασµών που κατέθεσε ο δηµοτικός ταµίας, ως εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 , ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 

 
 
 
 

ΕΣΟ∆Α 
 

Τα   συνολικά  οργανικά   έσοδα   του   ∆ήµου   της   χρήσεως   2012   ανήλθαν   
στο   ποσό   των                               € 17.580.944,53. Στο παραπάνω ποσό των 
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συνολικών οργανικών εσόδων εάν προστεθούν τα  έκτακτα και ανόργανα  έσοδα  
ποσού € 7.119.037,59, τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 3.758.814,11 
και τα έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα) ποσού € 46.542,81, 
τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2012 ανέρχονται στο ποσό  των   € 28.505.339,04. 
 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής: 

 1. Πωλήσεις   

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 
              
0,00 0,00 

72.00 Φόροι αυτοτελείς 401.718,68  

72.05 Εισφορές 300,00  

72.11 Προσαυξήσεις 476.301,48  

72.12 Πρόστιµα 116.724,19  

72.13 Παράβολα 75.251,19 1.070.295,54 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα  7.749.635,88 
 
74.00 Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό  7.988.293,35 

   16.808.224,77 

 2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα   

 
74 

 
Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα Έσοδα Πωλήσεων (πλην του 
74.00) 369.125,44  

75 Έσοδα Παρεποµένων Ασχολιών 293.445,36  

76 Έσοδα κεφαλαίων 110.148,96 772.719,76 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  17.580.944,53 

 
ΕΞΟ∆Α 

 
Το κόστος των παρεχοµένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 
19.873.692,90. Αν  από το ποσό αυτό αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της χρήσεως € 
5.860.459,65  το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των €  
14.013.233,25. 
                      
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσόν των € 
4.408.861,38 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 860.031,74 
ανέρχονται σε € 3.548.829,64 , τα έξοδα  λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν 
στο ποσό των € 3.450.147,86 και αφαιρούµενων των αποσβέσεων ποσού € 
3.160.497,83 ανέρχονται σε € 289.650,03 και τα χρηµατοοικονοµικά   έξοδα 
ανήλθαν στο ποσό των € 738.049,94. 
 
 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και 
χρηµατοοικονοµικών ανήλθε στο ποσό των € 28.470.752,08. 
 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες  € 
55.018,84 και τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 2.438.540,05 , τα 
συνολικά έξοδα  της χρήσης 2012 ανέρχονται στο ποσό των € 30.964.310,97. 
 
Η διαφορά µεταξύ συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού € 28.505.339,04, 
µείον τα  συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού € 30.964.310,97 , αποτελεί το 
έλλειµµα της χρήσεως  2012, το οποίο ανέρχεται σε € 2.458.971,93 .  
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Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής :  
 

 1. Αποθέµατα Ενάρξεως Χρήσεως  
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 70.180,00  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 0,00 70.180,00 

    
 2. Αγορές Χρήσεως   
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 1.036.692,23  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 116.530,57 1.153.222,80 
Σύνολο αρχικών αποθεµάτων & αγορών 1.223.402,80 
    
 3. ΜΕΙΟΝ Αποθέµατα Τέλους Χρήσεως  
24 Πρώτες & Βοηθ.Ύλ.-Υλ.Συσκ. 0,00  
25 Αναλώσιµα Υλικά 0,00  
26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 0,00 0,00 
Αγορές & διαφορά αποθεµάτων  1.223.402,80 
    
 4. Οργανικά Έξοδα   

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.305.218,25  
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.231.911,91  
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.622.638,50  
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 113.402,46  
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α   

64.00 Eξοδα µεταφορών 16.418,08  
64.01 Οδοιπορικά έξοδα, αποζ.µετακ.-εξ.ταξ. 48.998,85  
64.02 Eξοδα προβολής & διαφηµίσεως 13.030,38  
64.05 Συνδροµές 3.455,40  
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 97.458,83  
64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης 37.660,07  
64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 32.594,06  
64.20 ∆απάνες κατασκηνώσεων-εξοχών και συσσιτίων 6.017,40  
64.30 Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ 2.525.235,13  
64.51 Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ 2.055.743,61  
64.98 ∆ιάφορα έξοδα 31.682,97 4.868.294,78 

65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 738.049,94  
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.880.989,22  
67 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 486.844,22  
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 0,00 27.247.349,28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  28.470.752,08 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των € 
28.364.111,48 (απολογισµός). 
  
Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των € 
27.898.074,75 (απολογισµός). 
          
Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2012 € 28.364.111,48 , πλέον 
τα χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσεως ποσού € 3.523.523,51  ήτοι συνολικό 
ποσό € 31.887.634,99, µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2012 ποσού € 
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27.898.074,75  µας δίδει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2012 που ανέρχονται 
στο ποσό των € 3.989.560,24 (απολογισµός ).  
Ποσό € 3.979.716,89   αφορά καταθέσεις όψεως  στις συνεργαζόµενες τράπεζες 
του ∆ήµου.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το κεφάλαιο του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των € 150.525.464,29 µετά από 
αυξοµείωση 216.399,50 ευρώ από την προηγούµενη χρήση, λόγω αποτύπωσης 
των διορθωτικών εγγραφών που έγιναν στην περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου. 
Οι αυξήσεις αφορούν την καταχώριση δανείου από τη ∆ΕΥΑ Σάµης ποσού 
519.630,10 ευρώ, ενώ οι µειώσεις προέρχονται από αποδοχή οφειλών-απογραφής 
αθλητικών οργανισµών ποσού €210.712,82, διορθωτικές εγγραφές για µη ληφθέν 
δάνειο ποσού € 19.363,45 και διόρθωση λογαριασµού 15.17.31 Οδοί-
Οδοστρώµατα κοινής χρήσης ποσού €73.154,33. 
 
    

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2012 τα πάγια στοιχεία 
και τα έξοδα εγκαταστάσεως εκτός των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, 
ανέρχονται στο ποσό των € 335.182.093,32 , αφαιρουµένων των αποσβέσεων 
ποσού  € 60.975.059,20, από τις οποίες € 9.880.989,22  αφορούν τις αποσβέσεις 
της χρήσεως 2012, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των €  
274.207.034,12 . 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό 
των € 12.696.947,47 εκ του οποίου ποσό €  11.450.923,08  αφορά το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και ποσό € 1.175.044,39 την Τράπεζα Πειραιώς και 
την Eurobank.  
 
 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Το  σύνολο   των   βραχυπρόθεσµων   υποχρεώσεων του  ∆ήµου  ανέρχεται  στο  
ποσό  των                                 € 10.311.652,82 από τις οποίες το ποσό των € 
1.400.516,08 αφορά τις δόσεις κεφαλαίου µακροπρόθεσµων δανείων που θα 
καταβληθούν στην επόµενη χρήση 2013, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις (απαιτήσεις από οφειλέτες ) ανέρχονται στο ποσό των € 7.039.234,24 .   
 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 
31/12/2012 έως και σήµερα, δεν έχουν συµβεί γεγονότα που επηρεάζουν 
σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση του ∆ήµου.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 από 
τις οποίες προκύπτουν ότι τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 
ανήλθαν στο ποσό των   € 28.505.339,04. 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα συνολικά έξοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 
ανήλθαν στο ποσό των € 30.964.310,97 . 
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Από την ανωτέρω διαφορά  εσόδων και  εξόδων προκύπτει έλλειµµα ποσού € 
2.458.971,93.   
 

 

Β. Καταρτίζει τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως όπως 

εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της πατούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής για 

την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
 
                                                Πιστό Αντίγραφο  
                                                  Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
 
                                            Αλέξανδρος Παρίσης  
                                           ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς.       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Α∆Α: 71ΩΙΩΕ5-ΤΟΚ       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 27  ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

12 η   Ιουνίου   2014   ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    140   / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού Α ’ Τριµήνου 2014  
και εισήγηση προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου   του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 12.00 το 
πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25789 /6-06-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                              
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 

 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 
«Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α ΄ Τριµήνου 2014  και εισήγηση στο 
∆. Σ »  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 
Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά 
τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των 
εσόδων και εξόδων του δήµου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του 
άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου δήµου, υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. 
Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση 
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υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση 
του δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και 
την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της 
χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα 
και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση 
ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας 
για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο 
από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών 
του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
Σύµφωνα µε την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του  προϋπολογισµού του 2014, 

και την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

 
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
κοινοποίησε στην Οικονοµική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του Α΄  τριµήνου του έτους  2014. 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της ΅Έκθεσης των αποτελεσµάτων  εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2013 , όπως παρακάτω: 
Ως προς τα έσοδα  τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον 
πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
 
Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον 
πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την έκθεση δράσεων επίτευξης 
στόχων όπως παρακάτω: 

 
       Αργοστόλι, 11 Ιουνίου 2014 
       Αριθµός πρωτ.: 26498 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
 Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τον καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση  
του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος 
εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 και το υπ` 
αρίθµ.699/10-4-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου για τον έλεγχο της πορείας 
εκτέλεσης του Π/Υ του 2013 σας εκθέτουµε τα εξής: 
Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τέταρτου τριµήνου 2013 µε 
τεκµαρτούς στόχους. 
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Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις)  

Στόχος ∆ 
Τριµήνου 
2013 2.883.164,2 95.794,2 22.602.278,5 18.816.257,6 8.767.577,3   

Εκτέλεση 
Π/Υ ∆ 
Τριµήνου 
2013 2.534.018,0 136.960,0 16.663.364,0 14.041.971,0 4.936.558,7   

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -349.146,2 41.165,8 -5.938.914,5 4.774.286,6 3.831.018,6 -1.164.627,9 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -12,10% 43,00% -26,3% 25,4% 43,7% -5,2% 

Πίνακας Β: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου 2014 µε 
βάση το ΟΠ∆.  

  
Πίνακας Γ: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων για την περίοδο Απρίλιου – Μαΐου 
2014 µε βάση το ΟΠ∆. 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις)  
Στόχος 
Απριλίου- 
Μαΐου  1.494.298,00 230.000,00 8.964.502,33 7.593.632,00 4.936.558,70   

Εκτέλεση 
Π/Υ 
Απριλίου- 
Μαΐου 1.146.139,83 29.587,92 9.292.328,49 7.891.679,58 2.872.618,21   

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -348.158,17 -200.412,08 327.826,16 -298.047,58 2.063.940,49 29.778,58 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -23,30% -87,14% 3,66% -3,93% 41,81% 0,34% 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις)  

Στόχος Α 
Τριµήνου 1.710.404,00 70.000,00 10.921.051,33 8.245.774,00 4.936.558,70   

Εκτέλεση Π/Υ 
Α Τριµήνου 1.313.959,59 103.164,43 12.429.855,74 8.741.844,35 4.787.071,50   

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -396.445,41 33.164,43 1.508.804,41 -496.070,35 149.487,20 1.012.734,06 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  -23,18% 47,38% 13,82% -6,02% 3,03% 9,28% 
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 Με βάση τους παραπάνω πίνακες και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 
7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη του -10% σε 
δυο συνεχόµενα τρίµηνα (∆ τρίµηνο 2013 και Α τρίµηνο 2014) στον δείκτη των 
«Ιδίων Εσόδων»,  ενώ το καθοριστικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από 
σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο 
άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) παρουσιάζει στο ∆ τρίµηνο του 2013 αρνητική 
απόκλιση µικρότερη του -10%  και θετική στο Α τρίµηνο του 2014. Το κριτήριο 
της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσιάζει θετική απόκλιση και στα δυο 
παραπάνω τρίµηνα, ενώ το κριτήριο της διαφοράς των απλήρωτων υποχρεώσεων  
παρουσιάζει θετική απόκλιση.  
 Με βάσει το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013  κατά το κλείσιµο του Α 
τριµήνου του έτους 2014 υπάρχει αρνητική απόκλιση στο δείκτη των «Ιδίων 
Εσόδων», θετική απόκλιση στο κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ», θετική απόκλιση 
στο βασικό κριτήριο του άρθρου 2, ενώ οι απλήρωτες υποχρεώσεις µειώνονται. 
Για τους επόµενους µήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014 το βασικό κριτήριο του 
άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 παραµένει θετικό. Σε σχέση τώρα µε την 
περίοδο αυτή και τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την σταθεροποίηση του 
επόµενου τριµήνου (Β),  ο ∆ήµος βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσµενή θέση ως προς 
την είσπραξη εσόδων από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί   (υπ` αρίθµ. 
456/27-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας 
σχετικά µε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Π.Ε. Κεφαλληνιάς 
– Ιθάκης και συγκεκριµένα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και µε την υπ`αρίθµ. 
628/Α325 - ΦΕΚ Β 257/07.02.2014 απόφαση  οριοθέτησης σεισµόπληκτων 
περιοχών - κήρυξη του ∆ήµου ως σεισµόπληκτη περιοχή), ενώ παράλληλα 
δηµιουργήθηκαν επιτακτικά άµεσες ανάγκες που έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν 
από τον προϋπολογισµό του. Ακολούθως πάρθηκαν αποφάσεις αρµοδίων 
οργάνων για την άµεση ελάφρυνση των πληγέντων ενώ το υπαλληλικό 
προσωπικό απασχολήθηκε σε µεγάλο ποσοστό µε τις επιπτώσεις των σεισµών.  
 Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος ζήτησε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας µε το υπ` αρίθµ. 20275/5-5-2014 έγγραφό του προσωρινά την 
εξαίρεση από τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης Προϋπολογισµού έτους 2014 
ενώ σήµερα η υπηρεσία λαµβάνει µέτρα µε αναµενόµενη απόδοση όπως 
εξάντληση των ευεργετικών ρυθµίσεων για ληξιπρόθεσµες οφειλές του 
ν.4257/2014, η επαναδηµοπράτηση επαγγελµατικών µισθώσεων που ο 
προβλεπόµενος χρόνος έχει παρέλθει, τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης 
«κατάσχεσης εις χείρας τρίτου» για µεγαλοοφειλέτες και για ποσά που υπάρχει 
κίνδυνος παραγραφής κλπ.   
 Τέλος σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος θα αναµορφώσει τους οικονοµικούς 
στόχους µέχρι τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους (άρθρο 3 της ΚΥΑ 
7261/2013) µετά και από τις αρκετές αναγκαίες λόγω των παραπάνω 
γεγονότων αναµορφώσεων του Προϋπολογισµού του.   

 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι καταψηφίζει την εισήγηση και τις θέσεις του για το 
θέµα θα καταθέσει εγγράφως στην γραµµατεία της Επιτροπής. 
Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Παρίσης Αποστολάτος Σολωµός ,Γαλάτης και Παπαδάτος. 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός 

των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

−  την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

−  
− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  Α τριµήνου του έτους 
2014. 

−  
 
                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 
 
Καταρτίζει την Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Α΄ τριµήνου του έτους 2014 , 
ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του οικ. έτους 2014, 
εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εξόδων Α τριµήνου του έτους του οικ. 
2014 εµφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του της 
παρούσας απόφασης. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
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                                                                                                               Α∆Α: Ψ31ΕΩΕ5-ΑΑΕ 
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  27 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12 η  Ιουνίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    141   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   5789/6 -06 -2014  έγγραφη πρόσκληση του 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   
σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                              
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς . Αλέξανδρος Παρίσης ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 

λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 

οποίος  εισηγούµενος   το  3ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   

προϋπολογισµού   2014»     ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 
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  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
προυπ Υπόλοιπο 

928 29/05/2014 4.981,50 

ΕΡΓΑΣΙEΣ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 
ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΣΕΙΣΜΩΝΣΤΗΝ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 70.7333.05 5,00 

930 29/05/2014 3.013,50 

∆ΙΑΛΟΓΗ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 70.7425.34 7.669,05 

931 29/05/2014 4.305,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και λοιπούς 
Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολιτική 
Προστασία)  70.6279.02 4.695,00 

932 29/05/2014 4.697,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσωνΚΗΙ 
8928,4920,4922,4928,8927,8926,4417,4413,ΚΗΥ 
5891ΚΗΙ 8931,4912,ΚΗΥ 5871,3970,5884,ΚΗΙ 4907] 20. 6253 3.480,80 

933 29/05/2014 861,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων[ΚΗΙ 
4909,4908,ΚΗΥ 5892] 20. 6253 3.480,80 

934 29/05/2014 3.559,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων[ΚΗΙ 4917ΚΗΥ 
5866,ΚΕΚ 101, ΚΗΙ 8921,8930,ΚΗΥ 5864,ΚΗΙ 
4419,4420,8922,4415] 10. 6253 3.541,29 

935 29/05/2014 809,34 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ] 10. 6463 8.789,30 

938 10/06/2014 22.000,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση  ( 
ΚΕ∆ΗΚΕ)-∆ΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 00.6737.02 878.000,00 

939 10/06/2014 184,50 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ 
ΜΠΥΡΑΣ,κ.λ.π.,] 10. 6463 8.604,80 

940 10/06/2014 184,50 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ] 10. 6463 8.420,30 

941 10/06/2014 184,50 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΓΩΤΑ] 10. 6463 8.235,80 

943 11/06/2014 516,30 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  30. 6661 2.058,39 
944 11/06/2014 3.209,00 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  30. 6661 2.058,39 
945 11/06/2014 360,00 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  30. 6661 2.058,39 
946 11/06/2014 1.170,00 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  30. 6661 2.058,39 
947 11/06/2014 980,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 4.615,02 
948 11/06/2014 169,68 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 4.615,02 
949 11/06/2014 179,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 12.643,19 
950 11/06/2014 96,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 9.612,05 

951 11/06/2014 51,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 27.757,43 

952 11/06/2014 462,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ-
8933) 20. 6253 3.018,80 
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953 11/6/2014 495,00 
Συντήρηση- ανακαίνιση σπηλαίων ∆ρογκαράτης-
Μελισάνης 70.6261.04 9.089,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

955 12/06/2014 255.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείρηση στερεών αποβλήτων   ( ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 ) 00.6737.01 1.530.000,00 

956 12/06/2014 136.194,54 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-
1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς"15ος Λογ/ός 25.7326.18 1.445.855,89 

957 12/06/2014 186,96 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (Απόφαση ∆ηµάρχου 
Ανεξάρτητος) 10. 6463 8.048,84 

958 12/06/2014 300,00 
Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.06 8.863,60 

 

 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις: 932-933-934-952 και 956. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις :939-940-941 και 956. 
 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 

των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                              ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Α∆Α: 77Τ3ΩΕ5-Υ2Λ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27  ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 12 η  
Ιουνίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   142  / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 
µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής 
σχέσης στις ∆. Ε Αργοστολίου , Παλικής, Ερίσου , Σάµης και Πυλάρου. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ :25789 /6-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                    
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
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 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε Αργοστολίου , Παλικής, Ερίσου , Σάµης 

και Πυλάρου » έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    25507 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  4ην  Ιουνίου 2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα               08.30  π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    18/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου, Παλικής, 
Πυλάρου, Ερίσου  και  Σάµης  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 23151/2014 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις  29  -5-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις  28  -
05-2014   και ΧΡΟΝΙΚΑ    στις   31-05-2014    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Παπαδάτος Νικόλαος, Πρόεδρος   
2)  Πυλαρινού-Πετράτου Μαρία, Μέλος 
3)  Κορκός-Κουρής Σταύρος,. Μέλος 
4)  Κυριακάτου Μαρία, Γραµµατέας 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 
 

1. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μακρύς Γιαλός Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  320τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      7.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βουκελάτος Ν.  
Ανδρέου Χ.   Ο.Ε. 

     Βουκελάτος Γεράσιµος 7.750 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρία Βουκελάτος Ν. Ανδρέου Χ.  Ο.Ε.  η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 7.750€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βουκελάτος  Γεράσιµος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                          
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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            2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μακρύς Γιαλός Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  420τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      11.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βουκελάτος Ν.  
Ανδρέου Χ.   Ο.Ε. 

Βουκελάτος Γεράσιµος 11.250 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   η εταιρία Βουκελάτος Ν. Ανδρέου Χ.  Ο.Ε.  η οποία 
προσέφερε το ποσό των 11.250 €. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βουκελάτος Γεράσιµος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                      
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

3.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μακρύς Γιαλός  Θ4  ∆.Ε. Αργοστολίου 
Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.400,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Γεράσιµος Βουκελάτος  
και  ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ανδρέου  Χρυσόστοµος 3.450 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρία Γερ. Βουκελάτος και ΣΙΑ   Ο.Ε. η η οποία 
προσέφερε το ποσόν των  3.450 €. 
Εγγυητής είναι   ο κ. Ανδρέου Χρυσόστοµος. 
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                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                              
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Εγλίνα  Μηνιές  Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 

Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         
Τα  µέλη      
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

5.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   30τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
     6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Σπάσµατα Μηνιές  Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  240τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.600,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κόρµαλη  Βεατρίκη Ρατσιάτου Παναγιώτα 3.650 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   η κα Κόρµαλη Βεατρίκη η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 3.650,00 €. 
Εγγυητής είναι  η κα Ρατσιάτου Παναγιώτα. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

7.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σπάσµατα Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
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Καντίνα   30τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:      4.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Ρατσιάτου  Παναγιώτα Κόρµαλη Βεατρίκη 4.550 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   η κα Ρατσιάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 4.550 €. 
Εγγυητής είναι   η κα Κόρµαλη Βεατρίκη. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
8.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Καλάµια  Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  320τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.600,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. YBONE PETRONELA Κρούσος  Παναγής 2.650 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα YBONE PETRONELA η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 2.650 €. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κρούσος Παναγής. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   30τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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      
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Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Γραδάκια Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  200τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αnna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.250€ 

  2. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.300€ 

  3.  Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.400€ 

  4. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.450€ 

  5. Anna Andrzejewska  Φωκάς Γεώργιος 4.600€ 

  6. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.650€ 

  7. Anna Andrzejewska  Φωκάς Γεώργιος 4.800€ 

  8. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.850€ 

  9. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.900€ 

10. Αλυσανδράτος Γεράσιµος  Παπαδάτος Επίµαχος 4.950€ 

11. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.000€ 

12. Αλυσανδράτος Γεράσιµος  Παπαδάτος Επίµαχος 5.200€ 

13. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 5.400€ 

14. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 5.500€ 

15. Στελλάτου Κωνσταντίνα  Τζιµά Παναγιώτα 5.600€ 

16. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 5.800€ 

17. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.000€ 

18. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 6.300€ 

19. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 6.400€ 

20. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 6.600€ 

21. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.700€ 

 
22. 

 
Στελλάτου Κωνσταντίνα 

 
Τζιµά Παναγιώτα 

 
6.800 

23. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 7.000€ 

24. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 7.100€ 

25. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 7.200€ 

26. Anna Andrzejewska  Φωκάς Γεώργιος 7.300€ 

27. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 7.400€ 

28. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 7.500€ 

29. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.550€ 

30. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 7.600€ 

31. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 7.700€ 

32. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.800€ 

33. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 7.900€ 

34. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 8.000€ 

35. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.050€ 

36. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος  8.100€ 

37. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.150€ 

38. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 8.200€ 

39. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.250€ 

40. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 8.350€ 

41. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.450€ 

42. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Παπαδάτος Επίµαχος 8.500€ 

43. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος  8.550€ 

    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα  Anna Andrzejewska η οποία προσέφερε το ποσό 
των 8.550€. 
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Εγγυητής είναι  ο κ. Φωκάς Γεώργιος. 
 
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                                        

                                                           
 
Τα  µέλη      
 
 

11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Γραδάκια  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα  30 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Anna Andrzejewska  Φωκάς Γεώργιος 4.250€ 

  2. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.300€ 

  3. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.350€ 

  4. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.400€ 

  5. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.450€ 

  6. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παπαγιώτα 4.500€ 

  7. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.550€ 

  8. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.600€ 

  9. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.650€ 

10. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.700€ 

11. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 4.800€ 

12. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.900€ 

13. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.000€ 

14. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 5.050€ 

15. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.100€ 

16. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 5.300€ 

17. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.400€ 

18. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 5.500€ 

19. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.600€ 

20. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος  5.700€ 

21. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 5.800€ 

22. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.000€ 

23. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 6.100€ 

24. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.150€ 

25. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζιµά Παναγιώτα 6.200€ 

26. Anna Andrzejewska Φωκάς  Γεώργιος 6.150€ 

27. Στελλάτου Κων/να Τζίµα Παναγιώτα 6.300€ 

28. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.250€ 

29. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 6.300€ 

30. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.700€ 

31. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 6.800€ 

32. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 6.850€ 

33. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.000€ 

34. Anna Andrzejewska  Φωκάς Γεώργιος 7.050€ 

35. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.100€ 

36. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.150€ 

37. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.200€ 

38. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεωώργιος 7.250€ 
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39. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.300€ 

40. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.500€ 

41. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.600€ 

42. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.700€ 

43. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 7.750€ 

44. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 7.800€ 

45. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.000€ 

46. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.050€ 

47. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.200€ 

48. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.300€ 

49. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.500€ 

50. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.550€ 

51. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.600€ 

52. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.700€ 

53. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.800€ 

54. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.850€ 

55. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 8.900€ 

56. Anna Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 8.950€ 

57. Στελλάτου Κωνσταντίνα Τζίµα Παναγιώτα 9.000€ 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Στελλάτου Κωνσταντίνα η οποία προσέφερε το 
ποσό των 9.000 €. 
Εγγυητής είναι  η κα Τζίµα Παναγιώτα. 
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 
 
 
          12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Παληοσταφίδα Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Πεφάνη  Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 3.600€ 

  2. Τζίµας Λούκας  Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.000€ 

  3. Anna Abdrzejewska Φωκάς Γεώργιος 4.050€ 

  4. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.200€ 

  5. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 4.300€ 

  6. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.500€ 

  7. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.000€ 

  8. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.500€ 

  9. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.600€ 

10. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.650€ 

11. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.700€ 

12. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.750€ 

13. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.900€ 

14. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.000€ 

15. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 6.200€ 

16. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.300€ 

17. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 6.500€ 

18. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.600€ 
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19. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 7.000€ 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   η κα Πεφάνη  Άννα µε ποσό  7.000€.  
Εγγυητής είναι ο κ. Μαρκάτος Γεράσιµος.   
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
         13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Παληοσταφίδα  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   15τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Πεφάνη Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 3.600€ 

  2. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 3.650€ 

  3. Anna  Andrzejewska Φωκάς Γεώργιος 3.700€ 

  4. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 3.800€ 

  5. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 3.900€ 

  6. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 4.000€ 

  7. Anna Andrzejewska Φωκάς  Γεώργιος 4.050€ 

  8. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.200€ 

  9. Πεφάνη Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 4.500€ 

10. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.650€ 

11. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 4.700€ 

12. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 4.850€ 

13. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.000€ 

14. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.100€ 

15. Πεφάνη Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 5.500€ 

16. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.550€ 

17. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 5.750€ 

18. Τζίµας Λούκας  Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 5.800€ 

19. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 6.000€ 

20. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.050€ 

21. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 6.150€ 

22. Τζίµας Λούκας  Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.300€ 

23. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 6.500€ 

24. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.550€ 

25. Πεφάνη Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 6.700€ 

26. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 6.750€ 

27. Πεφάνη Άννα  Μαρκάτος Γεράσιµος 7.000€ 

28. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 7.100€ 

29. Πεφάνη  Άννα Μαρκάτος  Γεράσιµος  7.500€ 

30. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 7.550€ 

31. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 8.000€ 

32. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 8.050€ 

33. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 8.200€ 

34. Τζίµας Λούκας Γερασιµάτου Φωτ. Χριστίνα 8.500€ 

35. Πεφάνη Άννα Μαρκάτος Γεράσιµος 9.000€ 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   η κα Πεφάνη Άννα  µε ποσόν 9.000€. 
Εγγυητής είναι ο κ. Μαρκάτος Γεράσιµος.   
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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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

 Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
 Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  420τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:      3.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3.750€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των  3.750€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κουρούκλης  Γεράσιµος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Θαλάσσια αθλήµατα   49 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
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         16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μεγάλη  Άµµος Μηνιές  Θ3   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   30τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      4.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4.550€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 4.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Αγία Κυριακή Αγκώνας  Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 

Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  496τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουλουµπής Κων/νος Σταθάτου Στάµω 1050€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουλουµπής Κων/νος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 1050€.  
Εγγυητής είναι  η κα Σταθάτου Στάµω. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Κυριακή  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Θαλάσσια  αθλήµατα  10τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      450,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μαρκαντωνάτος Σπυρίδων Γασπαράτου Πολυξένη 500,00€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε   ο κ. Μαρκαντωνάτος Σπυρίδων ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 500,00 €. 
Εγγυητής είναι   η κα Γασπαράτου Πολυξένη. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         19. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Λέπεδα  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  280τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   2.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
         20. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  216 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
         21. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2   ∆.Ε.  Παλικής 
Καντίνα   15 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.100€ 

  2. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.200€ 

  3. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.300€ 

  4. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.500€ 

  5. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.600€ 

  6. Σπανού Μαριέτα  Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.700€ 

  7. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος  Γεράσιµος 2.800€ 

  8. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.900€ 
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  9. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 3.000€ 

10. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 3.200€ 

11. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 3.300€ 

12. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 3.500€ 

13. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 3.600€ 

14. Σπανού Μαριέττα Γενατάς Θωµάτος Νικόλαος 3.700€ 

15. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 3.800€ 

16. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 3.900€ 

17. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.000€ 

18. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.100€ 

19. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.300€ 

20. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.400€ 

21. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.500€ 

22. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.600€ 

23. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.700€ 

24. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.750€ 

25. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.800€ 

26. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.850€ 

27. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 4.900€ 

28. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 4.950€ 

29. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 5.000€ 

30. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 5.550€ 

31. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 5.600€ 

32. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 5.650€ 

33. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.000€ 

34. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.050€ 

35. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.100€ 

36. Σπανού Μαριέτα  Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.150€ 

37. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.200€ 

38. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.250€ 

39. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.300€ 

40. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.350€ 

41. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.400€ 

42. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.450€ 

43. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.500€ 

44. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.550€ 

45. Ιωαννάτος Γιώργος  Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.600€ 

46. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.650€ 

47. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος  Γεράσιµος 6.700€ 

48. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.750€ 

49. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.800€ 

50. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.850€ 

51. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 6.900€ 

52. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 6.950€ 

53. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 7.000€ 

54. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 7.150€ 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα  Σπανού Μαριέτα η οποία προσέφερε το ποσόν των 
7.150€. 
Εγγυητής είναι   ο κ. Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος. 
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                                   
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Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
 
 
22. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ3   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες 150 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 1.100€ 

  2. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1.150€ 

  3. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 1.500€ 

  4. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1.550€ 

  5. Ιωαννάτος  Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.000€ 

  6. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.050€ 

  7. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.200€ 

  8. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2.250€ 

  9. Ιωαννάτος Γιώργος Γαβριελάτος Γεράσιµος 2.400€ 

10. Σπανού Μαριέτα Γενατάς-Θωµάτος  Νικόλαος 2.500€ 

11.    

12.    

13.    

14.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Σπανού Μαριέτα η οποία προσέφερε το ποσόν των 
2.500€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Γενατάς-Θωµάτος Νικόλαος. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         23. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ4   ∆.Ε.  Παλικής 
Τοποθέτηση  για  θαλάσσια  αθλήµατα  100 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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                                                         
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Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
         24. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

ΞΙ  Κατωγής    ∆.Ε.  Παλικής  
Θαλάσσια αθλήµατα   50 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούµαλος Παναγιώτης Παρίση Ελένη 1.750€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 1.750€. 
Εγγυητής είναι   η κα  Παρίση Ελένη. 
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                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         25. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Βάτσα  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αντωνέλλου Ιωάννα Μοσχοπούλου Μαρία 1.050€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Αντωνέλλου Ιωάννα η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 1.050€. 
Εγγυητής είναι  η κα Μοσχοπούλου Μαρία. 
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                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         26. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  180τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μπάρστς-Θωµάτος Μαριόλα 
Μπάρµπαρα 

Ιωάννης Θωµάτος 2.050 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Μπαρστς-Θωµάτος Μαριόλα Μπάρµπαρα η  οποία 
προσέφερε το ποσόν των 2.050€. 
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Εγγυητής είναι  ο κ. Ιωάννης Θωµάτος. 
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                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
         27. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Ιερουσαλήµ  Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου  
Θαλάσσια αθλήµατα   50 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω    δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
         28. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Ιερουσαλήµ  Θ1   ∆.Ε.  Ερίσου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  200τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Γουδίνος Χαράλαµπος Χαραλαµποπούλου Βασιλική 1.750€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Γουδίνος Χαράλαµπος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 17.50€. 
Εγγυητής είναι   η κα Χαραλαµποπούλου Βασιλική. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         29. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Έµπλυση    ∆.Ε.  Ερίσου 
Καντίνα   15 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.600,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βαγγελάτος Γεράσιµος Βαγγελάτος Σπύρος 2.650€ 

  2.    
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  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Βαγγελάτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 2.650€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βαγγελάτος Σπύρος. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          30. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αντίσαµος   ∆.Ε.  Σάµης 
Θαλάσσια αθλήµατα   50τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.800,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αντωνάτου Παναγιώτα Παπαδάτος Παναγής 1.850€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Αντωνάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 1.850€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Παπαδάτος Παναγής. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         31. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  240τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
         32. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Ευφηµία Θ1   ∆.Ε.  Πυλάρου (γωνία κεντρικής προβλήτας) 
Θαλάσσια αθλήµατα   6τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:       450,00 € 
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Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παπαδάτου Λαµπρινή Παπαδάτου Αγγελική 500,00€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Παπαδάτου Λαµπρινή η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 500,00€. 
Εγγυητής είναι  η κα Παπαδάτου Αγγελική. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         
 
 
 
 33. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Ευφηµία Θ2  ∆.Ε.   Πυλάρου (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού) 
Θαλάσσια αθλήµατα   4τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:       450,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βρεττός  Ιωάννης-Βασίλειος ΦΙΟΝΑ ΜΑΡΥ ΜΟΝΙΚΑ ΚΕΝΝΕΝΤI 500,00 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Βρεττός Ιωάννης-Βασίλειος που πρόσφερε ποσό 
550,00€.  
Εγγυητής είναι   η κα FIONA  MARY MONIKA KENNENTI. 
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                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                           
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της  
δηµοπρασίας. 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 
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Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης –Σαµούρης- Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) το υπ΄αριθ. 559α-23-05-2014 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 

7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 

                                    
 
 
 
 
                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού 
και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή των 
συµβάσεων µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Α∆Α: 6ΠΚΧΩΕ5-ΧΟΖ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27  ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 12 η  
Ιουνίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   143  / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 
µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής 
σχέσης στις ∆. Ε  Λειβαθούς , Ελειού- Πρόννων. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ :25789 /6-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                             
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
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 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                             
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 6ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε Λειβαθούς , Ελειου –Πρόννων » έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    25935 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  6ην  Ιουνίου 2014, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα               08.30  π.µ. συνήλθε  σε  
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    18/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να 
διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  
Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων του  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 23152/2014 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις  28 -5-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις    29   
-05-2014   και ΧΡΟΝΙΚΑ    στις     31  -5-2014.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Νικόλαος Παπαδάτος Πρόεδρος   
2)  Σταύρος Κορκός-Κουρής Μέλος 
3)  Αγγελική Πεφάνη Αν. Μέλος 
4)  Μαρία Κυριακάτου  Γραµµατέας 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 

     1.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάς  Θ1  ∆.Ε. Λειβαθούς  
     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Τραυλού Αγγελική Μινέτος ∆ιονύσιος 3.050 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Τραυλού Αγγελική η οποία προσέφερε το ποσόν 
των  3.050€. 
Εγγυητής είναι   ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
             2.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Λουρδάς Θ2   ∆.Ε.  Λειβαθούς   
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                   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  495 τ.µ. 
          Τιµή εκκίνησης:     4.300,00  € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κορνελάτος  Μαρίνος Τσαδήµα Μαρία 4.350€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κορνελάτος Μαρίνος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 4.350€. 
Εγγυητής είναι  η κα Τσαδήµα Μαρία. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάς Θ3  ∆.Ε.  Λειβαθούς 
     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ.   

           Τιµή εκκίνησης:     3.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αλεξανδράτος Σπυρίδων Νικόλαος Αλεξανδράτος 3.550€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Αλεξανδράτος Σπυρίδων ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 3.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Νικόλαος Αλεξανδράτος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

4.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
      Λουρδάς Θ4   ∆.Ε.  Λειβαθούς 
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  495 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Λαµπιώτης  Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3.050€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Λαµπιώτης Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 3.050€. 
Εγγυητής είναι  η κα Φωτεινάτου Κων/να. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

      5.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάς Θ5  ∆.Ε. Λειβαθούς  
     Θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      1.800,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Λούρµπας Αθανάσιος Λούρµπας Βασίλειος 1.850€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Λούρµπας Αθανάσιος ο ποίος προσέφερε το ποσόν 
των 1.850€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βασίλειος Λούρµπας. 
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                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

6.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
      Τραπεζάκι Βλαχάτων ∆.Ε. Λειβαθούς 
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  72 τ.µ.  

             Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Χαραλαµπάτος Γεράσιµος Σεντονά Αγγελική 1050€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Χαραλαµπάτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 1050€.  
Εγγυητής είναι  η κα Σεντονά Αγγελική. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

7.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
      Άης Χέλης Θ1  ∆.Ε. Λειβαθούς  
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  330 τ.µ. 

             Τιµή εκκίνησης:      7.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Σβορώνος Ανδρέας Πέτρος Σβορώνος 7.550€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 7.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Πέτρος Σβορώνος. 
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. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
      Άβυθος  Θ1  ∆.Ε.  Λειβαθούς  
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  400 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      8.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 8.050€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 8.050€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κουρούκλης  Χριστόφορος. 
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                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

 Άβυθος   Θ2 ∆.Ε. Λειβαθούς  
 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:     5.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 5.050€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Κουρούκλης  Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 5.050€. 
Εγγυητής είναι  ο κ Κουρούκλης Χριστόφορος. 
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                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          10.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Άµµες Θ1  ∆.Ε. Λειβαθούς  
   Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:     10.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 10.050€ 

  2. Τραυλού Αγγελική Μινέτος ∆ιονύσιος 10.100€ 

  3. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 10.150€ 

  4.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 10.150€. 
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Εγγυητής είναι ο κ. Σβορώνος Πέτρος.   
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            11.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Άµµες  Θ2  ∆.Ε. Λειβαθούς  
    Καντίνα  15 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      3.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Σβορώνος  Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 3.550€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε ποσόν  
3.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Σβορώνος Πέτρος. 
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                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           12.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Πόρος Θ1  Πλατεία  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

          Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
          13.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

  Πόρος  Θ2  Αράγια  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
  Οµπρέλες-ξαπλώστρες 300 τ.µ. 

         Τιµή εκκίνησης:     1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Καλύβα  Γεωργία Μαριάννα Φιοραβάντε 1.050€ 

  2.    



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το ποσόν των 
1050€. 
Εγγυητής είναι  η κα Μαριάννα Φιοραβάντε. 
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                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        14.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 

    15.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
      Σκάλα Θ3 (πλησίον πύργου ναυαγοσώστη) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
      Θαλάσια αθλήµατα 100 τ.µ.         

             Τιµή εκκίνησης:      3.400,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μεσσάρης Μιχαήλ Γκιάφης Μιχάλης 3.450€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Μεσσάρης Μιχαήλ ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 3.450€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Γκιάφης Μιχάλης. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           16.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Σκάλα Θ4 (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου)  ∆.Ε. Ελειού Πρόννων   
   Θαλάσσια αθλήµατα 100 τ.µ.  

          Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Γκιάφης Μιχάλης Μεσσάρης Μιχάλης 1.750€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Γκιάφης Μιχάλης ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
1.750€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Μεσσάρης Μιχάλης. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. ΝΑΥΤΙΛΟΣ)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Οµπρέλες-ξαπλώστρες 350 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Προσκοµίσθηκαν δικαιολογητικά από την κα Βαβάση Γεωργία αλλά δεν παρουσιάστηκε να δώσει προσφορά 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 
 
 
        18.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Σκάλα Θ5 (έµπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
        19.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Ρατζακλί Καµίνια Θ1 (κάτωθεν ερειπίου) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων)  



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ.  
       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα Κωνσταντινόπουλος Σπυρίδων 2.250€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα η οποία προσέφερε 
το ποσόν των 2.250€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κωνσταντινόπουλος Σπυρίδων. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          20.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

  Ρατζακλί Καµίνια Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
  Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Τσιµάρας Άγγελος Παναγής Βαλλιάνος 2.250€ 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Τσιµάρας Άγγελος ο οποίος πρόσφερε το ποσόν 
των 2.250€.  
Εγγυητής είναι  ο κ. Παναγής Βαλλιάνος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          21.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

  Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
  Οµπρέλες-ξαπλώστρες 480 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:      2.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παπαδάτου Αγάθη Κωνσταντάτος ∆ιονύσιος 2.550€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Παπαδάτου Αγάθη η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 2.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Κωνσταντάτος ∆ιονύσιος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          22.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

  Κατελειός Θ2 (έναντι περιπτέρου) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
  Οµπρέλες-ξαπλώστρες 320 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:      2.500,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παπαδάτος Επίµαχος Αλυσανδράτος Γεράσιµος 2.550€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Παπαδάτος Επίµαχος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 2.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος. 
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                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        23.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Κορώνι Θ1  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
Οµπρέλες ξαπλώστρες  420 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βαλλιάνος Παναγής  Τσιµάρας  Άγγελος 1.250€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Βαλλιάνος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 1.250€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Τσιµάρας  Άγγελος. 
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                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           24.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Καντίνα 30 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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                                                                                    
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Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
         25. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μούντα Ρατζακλί Θ1 (έµπροσθεν ξεν. ΜΑΡΙΝΑ), ∆Ε Ελειού-Πρόννων 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ.  
       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 2.250€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το ποσόν των 
2.250€. 
Εγγυητής είναι  η κα Φιοραβάντε Μαριάννα. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        26.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθµού ∆ΕΗ) ∆.Ε.Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
        27.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                Μούντα Ρατζακλί  Θ3 (µεταξύ Θ1 και Θ2) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  

Θαλάσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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                                        
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Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
           28.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Ρατζακλί Καµίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
   29. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
          Ρατζακλί Καµίνια Θ4 (κάτωθεν καντίνας Μιχαλιτσιάνου) ∆Ε Ελειού-Πρόννων 
          Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

 Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
   30. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
          Ρατζακλί Καµίνια Θ5 (έµπροσθεν επιχ. Αργ. Ζαπάντη) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων    
          Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 
          Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Ζαπάντη Αργυρώ Βαλλιάνος Παναγής 2.250€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Ζαπάντη Αργυρώ η οποία προσέφερε το ποσόν των 
2.250€. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βαλλιάνος Παναγής. 
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. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της  
δηµοπρασίας. 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης –Σαµούρης- Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) το υπ΄αριθ. 559β-23-05-2014 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 

7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού 
και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή των 
συµβάσεων µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
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                                                                                                                   Α∆Α: 758ΚΩΕ5-7ΒΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27  ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 12 η  
Ιουνίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   144 / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  
χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε  Αργοστολίου , Παλικής, Ερίσου , Σάµης και Πυλάρου. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ :25789 /6-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                    
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 7ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης 

του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε  Αργοστολίου , 

Παλικής, Ερίσου , Σάµης και Πυλάρου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως 

εξής: 

           ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    26442 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  11ην  Ιουνίου 2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα               08.30  π.µ. συνήλθε  
σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
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δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    18/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και 
παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου, Παλικής, Πυλάρου, Ερίσου  και  Σάµης  ∆ήµου 
Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 23151/2014 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  
στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις   29 -5-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις   28 -05-2014   και ΧΡΟΝΙΚΑ    
στις   31-05-014    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Νικόλαος Παπαδάτος Πρόεδρος 
2)  Σταύρος Κορκός-Κουρής Μέλος 
3)  Αγγελική Πεφάνη Αναπλ. Μέλος 
4)  Μαρία Κυριακάτου Γραµµατέας. 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 
            1. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Εγλίνα  Μηνιές  Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 

Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. ANNA ANDRZEJEWSKA Γεράσιµος Βαγγελάτος 1050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα ΑΝΝΑ  ANDRZEJEWSKA η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 1050€. 
Εγγυητής  είναι ο κ.  Γεράσιµος Βαγγελάτος. 
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                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ   
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
      

2.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   30τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑNNA ANDRZEJEWSKA Γεράσιµος Βαγγελάτος 1050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα ANNA ANDRZEJEWSKA  η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 1050€. 
Εγγυητής  είναι ο κ. Γεράσιµος Βαγγελάτος. 
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                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

3.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Καντίνα   30τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
           4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Θαλάσσια αθλήµατα   49 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
           5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Λέπεδα  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  280τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   2.500,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
           6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  216 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε  κανείς  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. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
           7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ4   ∆.Ε.  Παλικής 
Τοποθέτηση  για  θαλάσσια  αθλήµατα  100 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
           8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Ιερουσαλήµ  Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου  
Θαλάσσια αθλήµατα   50 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
           9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Αγία Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  240τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης –Σαµούρης- Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/20146) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της Επαναληπτικής  δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  
χώρων αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή των 
συµβάσεων µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   

  

 

 
 
 

                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27  ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 12 η  
Ιουνίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   145 / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  
χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε  Λειβαθούς , Ελειού –Πρόννων. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Ιουνίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ :25789 /6-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5.  Γαλάτης Άγγελος  
 6.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
7.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 8ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης 

του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης στις ∆. Ε  Λειβαθούς, Ελειού –

Πρόννων .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

           ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    26079 
         Στο Αργοστόλι , σήµερα την  10ην  Ιουνίου 2014, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα               08.30  π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    18/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων 
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αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων του  ∆ήµου 
Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 23152/2014 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία δηµοσιεύτηκε  
στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις   29-5-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις      28 -05-2014   και ΧΡΟΝΙΚΑ    
στις    31   -5-2014.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Παπαδάτος  Νικόλαος Πρόεδρος  
2)  Σταύρος Κορκός-Κουρής Μέλος 
3)  Αγγελική Πεφάνη  Μέλος 
4)  Μαρία Κυριακάτου  Γραµµατέας. 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 
           1.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Πόρος Θ1  Πλατεία  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

          Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
          2.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
              3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. ΝΑΥΤΙΛΟΣ)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Οµπρέλες-ξαπλώστρες 350 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βαβάση Γεωργία Τσιµάρας Θεµιστοκλής 1.550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Βαβάση Γεωργία η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 1.550€. 
Εγγυητής είναι  ο κ.  Τσιµάρας Θεµιστοκλής. 
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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                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          4.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Σκάλα Θ5 (έµπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
             5.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
   Καντίνα 30 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
          6.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθµού ∆ΕΗ) ∆.Ε.Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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                                                           
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Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
          7.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                Μούντα Ρατζακλί  Θ3 (µεταξύ Θ1 και Θ2) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  

Θαλάσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
       Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
             8.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Ρατζακλί Καµίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς 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 
 
 
     9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
          Ρατζακλί Καµίνια Θ4 (κάτωθεν καντίνας Μιχαλιτσιάνου) ∆Ε Ελειού-Πρόννων 
          Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

 Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος Αργυρώ Ζαπάντη 2.250€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 2.250€. 
Εγγυητής είναι  η κα Αργυρώ Ζαπάντη. 
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                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης –Σαµούρης- Αποστολάτος-Παπαδάτος – Γαλάτης-Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/20146) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της Επαναληπτικής  δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  
χώρων αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή των 
συµβάσεων µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 


