
                                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Α∆Α: ΨΚΙΒΩΕ5-0Φ7      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20  η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     122  / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του  Τριµελούς   Εφετείου  Πατρών. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   5814 / 17-02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη της 

 Νοµικής Υπηρεσίας   δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η  οποία εισηγούµενη   το  1 o θέµα  εκτός   ηµερήσιας  διάταξης:  

«Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριµελούς  Εφετείου   Πατρών.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  

 το µε αριθ. πρωτ. 6023/18-02-2015 έγγραφό της το οποίο  που έχει ως εξής: 

Στις 19 Μαρτίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών η από 30-7-2012 (αρ. 

κατ. 149/2013) έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ της εδρεύουσας στην περιοχή Υπαπαντή ∆.Ε. Παλικής 

οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Αφοι Αθαν. Μοσχόπουλοι Ο.Ε.»  και ΚΑΤΑ  της υπ’ αριθ. 34/2012 

απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας.  Με την ανωτέρω  προσβαλλόµενη απόφαση το Εφετείο 

Πατρών υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλλει στην εταιρία  «Αφοι Μοσχόπουλοι  Ο.Ε.»  το ποσό των 82.145,56 

ευρώ νοµιµότοκα προερχόµενα από οφειλές του πρώην ∆ήµου Παλικής ετών 2001 και 2002. 

 Με την υπ’ αριθ. 145/2012 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή µου χορήγησε την εντολή για άσκηση 

έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης η δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 19-3-2015, όπως 

προαναφέρθηκε.  

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή προς συµπλήρωση της ανωτέρω απόφασης να ορίσει την 

υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου να παραστεί 



και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 149/2013  έφεσης στη δικάσιµο 

της 19-3-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του 

∆ήµου µε κάθε  νόµιµο µέσο.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    

               
   

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Συµπληρώνει την  145/2012 απόφαση της (χορήγηση  εντολής  για άσκηση έφεσης) όπως παρακάτω:    

Ορίζει την επί παγία αντιµισθία  πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου 

προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 149/2013  έφεσης στη δικάσιµο της 19-3-2015 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε  νόµιµο 

µέσο. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                                                                       Α∆Α: 7ΙΚ∆ΩΕ5-3ΡΤ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η   Φεβρουαρίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     123  / 2015 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών                                   
οχηµάτων  και πληρωµής ΚΤΕΟ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Φεβρουαρίου   του έτους 2015 , ηµέρα Παρασκευή        και ώρα 12:30 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 5814/17-02-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                        
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
 
 
Η   Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  εκτός   

ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για  την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών   

των  οχηµάτων  και πληρωµής ΚΤΕΟ  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  »  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. 

6192/ 18-02-2015 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο 

από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. ∆ιονυσίου ∆ηµητράτου   για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και πληρωµής ΚΤΕΟ .» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

2.000,00€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  για την πληρωµή Ανταλλακτικών 

Οχηµάτων και  πληρωµής ΚΤΕΟ. 

 
ΠΟΣΟ                                                                                                           Κ.Α. 
1.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [(∆ιονύσιος ∆ηµητράτος)           ] 20.6323 (414/2015 πρόταση ) 
1.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [(∆ιονύσιος ∆ηµητράτος)           ] 20.6671 (413/2015 πρόταση ) 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 



 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 

ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 

παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 

προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 

προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 

χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 

των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 

ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής ως ακολούθως : 

1.  Την Έγκριση  για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο 
∆ηµητράτο :  
1.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [(∆ιονύσιος ∆ηµητράτος)           ] 20.6323 (414/2015 πρόταση ) 
1.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [(∆ιονύσιος ∆ηµητράτος)           ] 20.6671 (413/2015 πρόταση ) 
 για  την προµήθεια  Ανταλλακτικών Οχηµάτων και πληρωµής ΚΤΕΟ  ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση ως προς το σκέλος που αφορά τον έλεγχο των 
αυτοκινήτων του ∆ήµου από ΚΤΕΟ , ως προς το σκέλος της προµήθειας των ανταλλακτικών δηλώνει τα 
παρακάτω: Εµείς το έχουµε επισηµάνει από το 2014 και έχουµε προτείνει οι προµήθειες των ανταλλακτικών και 
των λοιπών αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος   να γίνονται µε διαγωνισµούς έτσι ώστε και ο ∆ήµος 
να έχει επάρκεια  όταν τα χρειαστεί και επί πλέον να γίνεται εξοικονόµηση δηµοτικών πόρων .Επειδή γίνεται κατ 
εξακολούθηση από το 2014 και όχι µε την υπαιτιότητα των υπαλλήλων η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για 
τις παραπάνω προµήθειες καταψηφίζουµε την εισήγηση . 
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

τις  υπ αρίθ.  413 και 414/18-02-2015 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20. 6323 µε τίτλο 

«Έκδοση ΧΕΠ Προπληρωµής ∆ιονυσίου  ∆ηµητράτου» 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20. 6671  µε τίτλο 

«Έκδοση ΧΕΠ Προπληρωµής ∆ιονυσίου  ∆ηµητράτου» 

3.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  

ποσού 1.000,00 από τον Κ.Α 20.6323  για πληρωµή προµηθειών ανταλλακτικών των οχηµάτων και πληρωµής 

ΚΤΕΟ. 

4. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  

ποσού 1.000,00 από τον Κ.Α 20.6671   για πληρωµή προµηθειών ανταλλακτικών των οχηµάτων και πληρωµής 

ΚΤΕΟ. 

Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   20/05/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Α∆Α: ΩΥ6ΑΩΕ5-ΓΝΘ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     124   / 2015 
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2 ου Πρακτικού  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε 

σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 

5814 / 17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 )                                                                               
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  3ο θέµα   εκτός  
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 69/12 & 
27039/2232/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου σύµφωνα µε την οποία αποφασίζονται τα παρακάτω:  
 
« Ακυρώνουµε την αριθ. 692/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σχετικά µε 
την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση  



φωτισµού κοινόχρηστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας και την ανακήρυξη ως µειοδότη της 
εταιρείας ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., για τους ακόλουθους λόγους:  
Α) Η έκδοση της αριθ. 692/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στηρίχτηκε σε 
πράξη µη νόµιµη. Όπως διαπιστώθηκε από τον παρεµπίπτοντα έλεγχο στον φάκελο της συγκεκριµένης 
απόφασης, η αριθ. 533/2014 προγενέστερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δεν 
είχε εκδοθεί νόµιµα, διότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια είναι 
άκυρη.  
Β) Με την αριθ. 533/2014 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενέκρινε το 2ο Πρακτικό 
(µε Α.Π. 53171/18-11-2014) της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού κοινόχρηστων 
χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας, µε το οποίο βαθµολογήθηκαν οι διαγωνιζόµενες εταιρείες ως 
προς τις τεχνικές προσφορές τους, και εξουσιοδότησε την ως άνω Επιτροπή να προβεί στο επόµενο στάδιο της 
διαδικασίας του διαγωνισµού. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης (του Γεράσιµου) και µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής παρίστατο στη συνεδρίαση και συµµετείχε στη ψηφοφορία της αριθ. 533/2014 
απόφασης της Ο.Ε. µολονότι είναι οµόρρυθµος εταίρος της εταιρείας ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., µίας εκ των δύο 
συµµετεχουσών εταιρειών στο ∆ιαγωνισµό. Κατά συνέπεια είχε άµεσο υλικό και ηθικό συµφέρον 
παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ. 9) του Ν. 3852/2010 και καθιστώντας την απόφαση άκυρη.  
Κατά της απόφασης έχετε το δικαίωµα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 
3463/2006 Κέρκυρας (Ταχ. ∆/νση: Αλυκές Ποταµού Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ) εντός µηνός από τη λήψη του 
εγγράφου µας.»  
 
Μετά την παραπάνω ακύρωση της 533/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του 
2ου Πρακτικού της παραπάνω προµήθειας , η Πρόεδρος θέτει υπόψη της  Οικονοµικής Επιτροπής προς έγκριση  
το υπ αρίθ. πρωτ.53171/ 18-11-2014   Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας για την Αναβάθµιση 
φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» το οποίο αναλυτικά   έχει ως εξής : 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα εξής: «Ένα ακόµη βασικό λαϊκό πρόβληµα που είναι το να υπάρχει δίκτυο φωτισµού 
επαρκές και ποιοτικό σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς, στις λαϊκές συνοικίες, τις εργατογειτονιές και στα πιο 
αποµακρυσµένα χωριά, συνεχίζει να γίνεται πεδίο ανταγωνισµού µε σκοπό την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και 
όχι να δίνονται λύσεις για  την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 
Όσο αφορά το θέµα του διαγωνισµού για τα LED επαναλαµβάνουµε την τοποθέτηση µας ότι ο διαγωνισµός έπρεπε να είχε 
προκηρυχθεί τουλάχιστο ένα εξάµηνο πριν, αµέσως µετά την απόφαση του ∆Σ και όχι να βγει η προκήρυξη από τον ∆ήµο τις 
τελευταίες ηµέρες εκπνοής των καταληκτικών ηµεροµηνιών µε αποτέλεσµα να µην προλάβουν να προετοιµαστούν µια σειρά 
από εταιρείες που θα ήθελαν να συµµετάσχουν όπως προκύπτει από τις ενστάσεις που έγιναν προς την ΟΙΚ. Επιτροπή. Άρα ο 
διαγωνισµός έπασχε ουσιαστικά. 
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα της ακύρωσης της απόφασης της Οικ. Επιτροπής λόγο της συµµετοχής -∆ηµοτικού Συµβούλου της 
πλειοψηφίας ο οποίος είναι και µέλος της Οικ. Επιτροπής- σε εταιρεία όπου συµµετείχε στον διαγωνισµό για τα LED και ήταν 
παρών και ψήφισε στην διαδικασία του  θέµατος  ενώ έπρεπε να ήταν απών γιατί είχε κώλυµα έχουµε να πούµε ότι:  
 το πρόβληµα είναι η ίδια η νοµοθεσία του αστικού κράτους που µε διάφορα παραθυράκια επιτρέπει να συµµετέχει κάποιος µε 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε ένα διαγωνισµό ή σε απευθείας αναθέσεις ενός οργανισµού τον οποίο διοικεί και να µπορεί 
να παίρνει την δουλειά. 
Το συγκεκριµένο δεν θα το δούµε από την πλευρά µιας «απροσεξίας», ως ηθικό ζήτηµα, γιατί ο καπιταλισµός και οι 
παραγόµενες πολιτικές δεν είναι θέµα περισσότερο ή λιγότερο ηθικής αλλά µικρότερου ή µεγαλύτερου κέρδους. Είναι 
ουσιαστικό θέµα µε την έννοια ότι δεν υπάρχουν όρια στην επιθετικότητα των επιχειρήσεων για την κατάκτηση περισσότερων 
κερδών που φέρνουν και αποτελέσµατα σαν τα σηµερινά που συζητάµε. Με αυτήν την τοποθέτηση µας εµείς ψηφίζουµε την 
πρόταση που είχαµε ψηφίσει και στις προηγούµενες συνεδριάσεις για επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού» 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας   - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Κωνσταντάκης 

                      Άγγελος  - Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  και Ανουσάκης Νικόλαος .                                                                                                                                                            
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 69/12 & 27039/2232/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
3) το µε αριθ. Πρωτ. 53171/218-11-2014 Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το 2 ο  Πρακτικό   της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας για την Αναβάθµιση 
φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 
2. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να προβεί στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού για 
την προµήθεια «Αναβάθµιση φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας» 
σύµφωνα µε την 1261/17-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν  οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι  όροι της διακήρυξης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Α∆Α: 6ΥΤΧΩΕ5-Ν8Π     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20  η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     125   / 2015  
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3 ου Πρακτικού  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η  Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 

 συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 

αριθµό πρωτ  5814 /17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
                                                                                                     
 Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  4ο θέµα    εκτός 
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 3  ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 69/12 & 
27039/2232/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου σύµφωνα µε την οποία αποφασίζονται τα παρακάτω::  
 
 Ακυρώνουµε την αριθ. 692/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σχετικά µε την 
έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση  



φωτισµού κοινόχρηστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας και την ανακήρυξη ως µειοδότη της 
εταιρείας ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., για τους ακόλουθους λόγους:  
Α) Η έκδοση της αριθ. 692/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στηρίχτηκε σε 
πράξη µη νόµιµη. Όπως διαπιστώθηκε από τον παρεµπίπτοντα έλεγχο στον φάκελο της συγκεκριµένης 
απόφασης, η αριθ. 533/2014 προγενέστερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δεν 
είχε εκδοθεί νόµιµα, διότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια είναι 
άκυρη.  
Β) Με την αριθ. 533/2014 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενέκρινε το 2ο Πρακτικό 
(µε Α.Π. 53171/18-11-2014) της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού κοινόχρηστων 
χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας, µε το οποίο βαθµολογήθηκαν οι διαγωνιζόµενες εταιρείες ως 
προς τις τεχνικές προσφορές τους, και εξουσιοδότησε την ως άνω Επιτροπή να προβεί στο επόµενο στάδιο της 
διαδικασίας του διαγωνισµού. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης (του Γεράσιµου) και µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής παρίστατο στη συνεδρίαση και συµµετείχε στη ψηφοφορία της αριθ. 533/2014 
απόφασης της Ο.Ε. µολονότι είναι οµόρρυθµος εταίρος της εταιρείας ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., µίας εκ των δύο 
συµµετεχουσών εταιρειών στο ∆ιαγωνισµό. Κατά συνέπεια είχε άµεσο υλικό και ηθικό συµφέρον 
παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ. 9) του Ν. 3852/2010 και καθιστώντας την απόφαση άκυρη.  
Κατά της απόφασης έχετε το δικαίωµα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 
3463/2006 Κέρκυρας (Ταχ. ∆/νση: Αλυκές Ποταµού Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ) εντός µηνός από τη λήψη του 
εγγράφου µας. 
 
Μετά την ακύρωση της  692/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του 3ου 
Πρακτικού της παραπάνω προµήθειας η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής  το υπ αριθ.  59884/29-12-2014 
Πρακτικό που έχει ως εξής: 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής την  έγκριση του µε αριθ. πρωτ. 59884/29-

12-2014  Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την 1261/17-10-2014 απόφαση 

∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι  όροι 

της διακήρυξης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και προτείνει την ανάδειξη αναδόχου  για την εν λόγω 

προµήθεια την εταιρία ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε που συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία µε 

συνολικό προϋπολογισµό προσφοράς 44.485,00 € και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α 54.728,85 €. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα εξής: «Ένα ακόµη βασικό λαϊκό πρόβληµα που είναι το να υπάρχει δίκτυο φωτισµού 
επαρκές και ποιοτικό σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς, στις λαϊκές συνοικίες, τις εργατογειτονιές και στα πιο 
αποµακρυσµένα χωριά, συνεχίζει να γίνεται πεδίο ανταγωνισµού µε σκοπό την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και 
όχι να δίνονται λύσεις για  την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 
Όσο αφορά το θέµα του διαγωνισµού για τα LED επαναλαµβάνουµε την τοποθέτηση µας ότι ο διαγωνισµός έπρεπε να είχε 
προκηρυχθεί τουλάχιστο ένα εξάµηνο πριν, αµέσως µετά την απόφαση του ∆Σ και όχι να βγει η προκήρυξη από τον ∆ήµο τις 
τελευταίες ηµέρες εκπνοής των καταληκτικών ηµεροµηνιών µε αποτέλεσµα να µην προλάβουν να προετοιµαστούν µια σειρά 
από εταιρείες που θα ήθελαν να συµµετάσχουν όπως προκύπτει από τις ενστάσεις που έγιναν προς την ΟΙΚ. Επιτροπή. Άρα ο 
διαγωνισµός έπασχε ουσιαστικά. 
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα της ακύρωσης της απόφασης της Οικ. Επιτροπής λόγο της συµµετοχής -∆ηµοτικού Συµβούλου της 
πλειοψηφίας ο οποίος είναι και µέλος της Οικ. Επιτροπής- σε εταιρεία όπου συµµετείχε στον διαγωνισµό για τα LED και ήταν 
παρών και ψήφισε στην διαδικασία του  θέµατος  ενώ έπρεπε να ήταν απών γιατί είχε κώλυµα έχουµε να πούµε ότι:  
 το πρόβληµα είναι η ίδια η νοµοθεσία του αστικού κράτους που µε διάφορα παραθυράκια επιτρέπει να συµµετέχει κάποιος µε 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε ένα διαγωνισµό ή σε απευθείας αναθέσεις ενός οργανισµού τον οποίο διοικεί και να µπορεί 
να παίρνει την δουλειά. 
Το συγκεκριµένο δεν θα το δούµε από την πλευρά µιας «απροσεξίας», ως ηθικό ζήτηµα, γιατί ο καπιταλισµός και οι 
παραγόµενες πολιτικές δεν είναι θέµα περισσότερο ή λιγότερο ηθικής αλλά µικρότερου ή µεγαλύτερου κέρδους. Είναι 
ουσιαστικό θέµα µε την έννοια ότι δεν υπάρχουν όρια στην επιθετικότητα των επιχειρήσεων για την κατάκτηση περισσότερων 
κερδών που φέρνουν και αποτελέσµατα σαν τα σηµερινά που συζητάµε. Με αυτήν την τοποθέτηση µας εµείς ψηφίζουµε την 
πρόταση που είχαµε ψηφίσει και στις προηγούµενες συνεδριάσεις για επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού» 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας   - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή    - Αλυσανδράτος  

Σταύρος Γεράσιµος  και Ανουσάκης Νικόλαος .                                                                                                                                                                                                                                                                    
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 
3). την 69/12 & 27039/2232/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
4) το µε αριθ. Πρωτ.  59884 /28-12-2014 Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το 3 ο  Πρακτικό   της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας για την Αναβάθµιση 
φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 
 

2. Ανακηρύττει µειοδότη την εταιρία ∆ΙΑΘΛΑΣΗ Α.Ε  που  
συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία µε συνολικό προϋπολογισµό προσφοράς 44.485,00 € 

και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α 54.728,85 €. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Α∆Α: Ω5ΜΦΩΕ5Σ28  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     126  / 2015 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β΄ Φάση»  
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    ,  

συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  

από την µε αριθµό πρωτ 5814 / 17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και  

δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
                              
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,αφού αναφέρει προσκλήθηκαν 
νοµίµως να παρευρίσκονται στην παρούσα συνεδρίαση και οι εταιρίες  «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ και  
ΣΙΑ ΕΕ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε»,   έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο  της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ. Χρήστο 
Ρουχωτά    ο οποίος εισηγούµενος    το  1ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β΄ Φάση»  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. πρωτ. 3607/ 30-01-2015   διαβιβαστικό έγγραφό του  στο οποίο 
αναφέρει τα παρακάτω : 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 510/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  
όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  

    2.  Η υπ’ αρίθµ. 506/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαπιστώθηκε 
ότι έως και τις 26-01-2015 (καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ενστάσεων) έχει  κατατεθεί ένσταση από τους 



διαγωνιζόµενους κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» και συγκεκριµένα από την  «ΑΙΞΩΝΗ – 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 2770/ 26-1-2015 αίτηση του. 

Κατόπιν της ανωτέρω αίτησης, συνεδρίασε η επιτροπή και γνωµοδότησε επί του θέµατος της ένστασης και 
την οποία απόρριψε.  
 . 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε το πρακτικό της επιτροπής για έγκριση καθώς επίσης και την 
γνωµοδότηση της επιτροπής περί της ένστασης   και σύµφωνα µε τα οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται 
την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» στον 
µειοδότη µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού 
πενήντα ένα επί τοις εκατό, (51,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 60016/30-12-2014 Πρακτικό της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ 
Φάση» Προϋπολογισµού 198.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)   το οποίο έχει ως εξής:                   
 
Αργοστόλι,  30-12-2014 

Αριθµ. Πρωτ.: 60016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση»  
 

Προϋπολογισµού 198.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 30 ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε 

δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή 

διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 506/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) Χρήστο Ρουχωτά, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, 

2) Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο, ως Μέλος, 

3) Τσιούτσιος Γεράσιµος, ως Μέλος και Γραµµατέας. 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και 

κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, εκπροσωπούµενος από τον ίδιο 

2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, εκπροσωπούµενη από τον κ. ∆ιαµαντή Νικόλαο 

3) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, εκπροσωπούµενος από τον ίδιο 

4) ΓΕΡ. & ΠΑΝ. Παπανικόλατος Ο.Ε. εκπροσωπούµενη από τον κ. Γ. Παπανικολάτο 

5) ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. εκπροσωπούµενη από τον κ. Στέργιου Ανδρέα 

6) ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. εκπροσωπούµενη από τον κ. Σταµούλη Παναγιώτη 

7) ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ εκπροσωπούµενη από τον ιδία 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ  κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η λήξη χρόνου 

παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου µε την Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες 

προσφορές για το διαγωνισµό. 



Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ο) 

καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 

2ο) ελέγχθηκε ότι υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ µέσα στον φάκελο 

δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (Επτά 

– 7 – φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους 

στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Α 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΟΙΚ)  

1 ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

43,71% 
 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ επί τοις εκατό 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 51% 
 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  επί τοις εκατό 

3 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 59% 
 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  επί τοις εκατό 

4 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
Παπανικόλατος 
Ο.Ε. 

34% 
 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  επί τοις εκατό 

5 ΑΙΞΩΝΗ Α. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. 

66% 
 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΗ  επί τοις εκατό 

6 ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ 
ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. 

42% 
 

ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  επί τοις εκατό 

7 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ 56% 
 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ  επί τοις εκατό 

  

Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων.  

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των 

ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως  Αριθµ. 



 

Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα  α. 

η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής 

τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση των όρων των 

άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης.  

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών - ως προς την 

πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 

της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών 

προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, ΕΠΤΑ – 7 – φύλλα τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη 

(24.1.6). 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.» : 

     ∆ιαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για τη 

συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 23(υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

 Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι µη παραδεκτός. 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» : 

     ∆ιαπιστώθηκε ότι η  βεβαίωση του Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε, και η βεβαίωση του Συλλόγου Πτυχιούχων 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Πατρών για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχουν υποβληθεί σε απλά 

φωτοαντίγραφα και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23(υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης 

ενώ πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα 

Ο Φάκελος  Συµµετοχής  είναι µη  παραδεκτός. 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ» : 

1. 
ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΗ επί τοις 

εκατό 
66 % 

2. 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ επί τοις 

εκατό 
59 % 

3. 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ επί τοις 

εκατό 
56 % 

4. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ επί τοις 

εκατό 
51 % 

5. 
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ επί 
τοις εκατό 

43,71 % 

6. 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ επί τοις 

εκατό 
42 % 

7. 
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. Παπανικόλατος Ο.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ επί 

τοις εκατό 
34 % 



    ∆ιαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του Π.Ε∆.Μ.Ε.∆.Ε, για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί 

σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23(υποσηµείωση 45Α) της 

διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

   Επίσης η υπ.αρ.114835/22-12-2014 εγγυητική συµµετοχής δεν πληρεί τα αναφερόµενα στο άρθρο 

15.2 της διακήρυξης. 

Ο Φάκελος  Συµµετοχής  είναι µη  παραδεκτός 

4. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι 

παραδεκτός. 

5. Για τον διαγωνιζόµενο «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για τη 

συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 23(υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο ενώ δεν 

κατάθεσε αποδεκτή οικονοµική προσφορά (µη ακέραιο νούµερο έκπτωσης) και αποκλείεται απ 

την συνέχεια του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 Άρθρο 6 Παρ. 3 και άρθρο 24.2 της 

∆ιακήρυξης. 

 Ο Φάκελος  Συµµετοχής είναι µη παραδεκτός. 

6. Για τον διαγωνιζόµενο «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι 

παραδεκτός. 

7. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. Παπανικόλατος Ο.Ε.» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε, ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.∆.Ε, η βεβαίωση του 

Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε και η βεβαίωση του Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχουν 

υποβληθεί σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23(υποσηµείωση 

45Α) της διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα. 

Ο Φάκελος  Συµµετοχής είναι µη  παραδεκτός. 

 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συµµετοχής (Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ αριθ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως Αριθµ. 

1. 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 
         Επί της εκατό 

51% 



 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία 1) «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε» 

(βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61363/30-12-2014 µέσω on-line εφαρµογής), 2) «ΑΙΞΩΝΗ 

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61362/30-12-2014 µέσω on-line εφαρµογής) 

Μετά  το υπ. αριθ. Πρωτ.60023./30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης και το υπ. 

αριθ. Πρωτ. 60022/30-12-2014 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για την εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών διαγωνιζοµένων καθώς επίσης µε το υπ. αριθ. πρωτ.60061/30-12-2014 έγγραφο προς το 

ΕΤΑΑ Πρεβέζης για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής διαγωνιζοµένου η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού αποφασίζει προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως.   

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 

Η Επιτροπή  

1) Χρήστος Ρουχωτάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (Μέλος) 

3) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Μέλος και Γραµµατέας) 

Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 
1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (επτά-7- φύλλα) 
2. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (επτά-7- φύλλα)  

 

Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Επιτροπής  το παρακάτω Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού 

∆ιαγωνισµού : 
                                                      Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Του υπ’ αρίθµ. 60016/30-12-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση»  

 

Προϋπολογισµού 198.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., 
πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την 
επωνυµία: 

1) «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε», βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61363/30- 
      12-2014 µέσω on-line εφαρµογής. 

2)  <<ΑΙΞΩΝΗ Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ E.E>>, βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ΥΠ.ΑΡ.61362/30-12-2014 µέσω on-
line εφαρµογής. 

 

 

2. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ επί τοις 
εκατό 

42 % 



 Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλησαν για την εγκυρότητα της εγγυητικής 
επιστολής των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό τα  

   υπ’ αριθµ. 60061/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε Πρέβεζας  

  υπ. αριθ.  60022/30-12-2014 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας  

  υπ. αριθ.  60023/30-12-2014 έγγραφο προς το  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης. 

Ελήφθησαν σε απάντηση οι βεβαιώσεις 

Η υπ’ αριθµ. 159/05-01-15 από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε Πρέβεζας 

Η υπ. αριθ. 155/05-01-15  από το ΕΤΑΑ Πάτρας  

Η υπ’ αριθµ. 95130/30-12-14 από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης.  

Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» στον µειοδότη µε την επωνυµία  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ 
αρίθµ. 60016/30-12-2014 πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
        Αργοστόλι, 21-01-2015 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Χρήστος Ρουχωτάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (Μέλος) 

3) Γεράσιµος Τσιούτσιος  (Μέλος και Γραµµατέας) 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή ότι µε την αριθ. πρωτ. 2770/26-01-2015  

υπεβλήθη ένσταση  επί του υπ’ αριθµ. πρωτ. 60016/21.01.2015 Πρακτικού από την διαγωνιζόµενη εταιρεία 
«ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύµφωνα µε την οποία  ενίσταται κατά του παραπάνω 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου κατά το µέρος που απέκλεισε την προσφορά της 
εταιρίας τους από τον διαγωνισµό και ζητά την ακύρωσή του για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην 
ένστασή της η οποία έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Επί της παραπάνω ένστασης η γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ως εξής:  
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» 

 
Στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς σήµερα Παρασκευή 30-01-15, 

και ώρα 11:00 π.µ., συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού για το έργο «Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων 
Αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση», αποτελούµενη από τους: 

1. Χρήστο Ρουχωτά  ως Πρόεδρος 
2. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο, ως  µέλος. 
3. Γεράσιµος Τσιούτσιος ως µέλος και Γραµµατέας. 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε για να γνωµοδοτήσει επί της υπ’ αριθµ. 2770/26.01.2015 ένστασης 

που υποβλήθηκε επί του υπ’ αριθµ. πρωτ. 60016/21.01.2015 πρακτικού από την διαγωνιζόµενη εταιρεία 
«ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα µέλη το περιεχόµενο της 
ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση.  

Η ένσταση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 250€ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.1 (θ) της ∆ιακήρυξης και συνεπώς το περιεχόµενό της θα εξεταστεί από την Επιτροπή. 
 
Επί του περιεχοµένου της ένστασης: 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), παρ. 7.1 της διακήρυξης του έργου ορίζεται σαφώς 
ότι µεταξύ των διατάξεων και νοµοθετηµάτων που διέπουν τον υπόψη διαγωνισµό, συµπεριλαµβάνεται και ο 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές 

ρυθµίσεις». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74Α’/26.03.14) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής  
πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην  περίπτωση 
α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους 
ενδιαφερόµενους και πλέον το ∆ηµόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
των εγγράφων αυτών. 
 
Συγκεκριµένα, στο ανωτέρω άρθρο 1 αναφέρεται:  

«Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 

και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄. 



Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο.» 

 
Επίσης, µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόµου, καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 

11 του Ν. 2690/1999 µε την οποία παρεχόταν η δυνατότητα επικύρωσης απλών φωτοαντιγράφων από τον 
ενδιαφερόµενο µέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης:  

"3. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, 

καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται 

από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, 

όπως τα πρωτότυπα." 
 

Στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 4591/03.11.14 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 6 (Απόφαση 338/2014) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε θέµα: «Προσαρµογή των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων 

δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014» και συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 αναφέρεται µε σαφήνεια ότι:  

«3.3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Αναλόγως µε τα ισχύοντα σχετικά µε τα αντίγραφα 

αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α.» 
 

Στο άρθρο 23 της ∆ιακήρυξης (βλ. υποσηµείωση 45Α) αναφέρεται ότι: 

«45Α Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 

εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

………………………………………………………….. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 

…………………………………………………………. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 

4250/2014”. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

…………………………………………………………. 

  
 Επιπλέον, στην υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναφέρεται ότι: 

«Με το άρθρο 1 του ως άνω νόµου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση και πλέον 

το ∆ηµόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 

εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 



καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. 

απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική 

γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 

εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 

δικηγόρο. 

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων 

εγγράφων, συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο 

ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.» 

 
 
 Περαιτέρω, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Φ Α.2.3/21119/01.09.2014 έγγραφο του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναφέρεται:  

«Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν 

στη ρύθµιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα 

αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο.» 

 
 Σηµειώνεται, τέλος, ότι στον ιστότοπο του ΣΑΤΕ (www.sate.gr) υπάρχει επείγουσα ανάρτηση την 
15.01.15 όπου αναφέρεται ότι: 

«ΕΠΕΙΓΟΝ - Επισηµαίνουµε στα Μέλη την παράγραφο 3.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 6 

της ΕΑΑ∆ΗΣΥ σύµφωνα µε την οποία τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (όπως π.χ. η 

βεβαίωση εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

ενηµερότητα πτυχίου) που υποβάλλονται στις δηµοπρασίες γίνονται αποδεκτά είτε όταν 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε όταν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, που τροποποίησε το άρθρο 11 του 

Ν.2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Επισηµαίνουµε ότι η εγκυρότητα των 

παραπάνω ιδιωτικών εγγράφων δεν καλύπτεται πλέον µε υπεύθυνη δήλωση γνησιότητάς 

τους, οπότε όποιος µετέχει µε τέτοια δήλωση κινδυνεύει να αποκλεισθεί.» 

 
 

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Φάκελος συµµετοχής της εταιρίας  µε την επωνυµία 
 “ ΑΙΞΩΝΗ –ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ¨  δεν έγινε αποδεκτός, διότι διαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί σε απλό 
φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 (Υποσηµείωση 45Α της διακήρυξης) ενώ 
πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 
Το υπ.αρ. ∆ΙΣΚΑΠΟ/Φ.15/13200/5.6.2014  έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που επικαλείται στην ένσταση της η εταιρία µε την επωνυµία “ ΑΙΞΩΝΗ –
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ¨¨  και στην παράγραφο 5 του οποίου αναφέρονται κατά λέξης τα εξής 
<<Σηµειώνεται ότι εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρµόσει τη νέα ρύθµιση 
αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους 
από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από  δικηγόρο (σχετικό έγγραφο : 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014) δεν αναφέρεται στην διακήρυξη του έργου , και εφόσον κατά την άποψη 
µας, αρµοδιότητα και υποχρέωση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι να εξετάζει την εγκυρότητα των 
προσκοµιζόµενων εγγράφων κατά τις κείµενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης, δεν έγινε δεκτή  η 
βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) της εν λόγω εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 
23 (Υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης. 



 
Σχετικά µε την αναφορά της ενιστάµενης εταιρείας ότι «…ο συγκεκριµένος όρος της διακήρυξης είναι 

ασαφής…» επισηµαίνουµε ότι στη διακήρυξη προβλέπεται η παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, 
διευκρινίσεων κλπ (άρθρο 9 της διακήρυξης) ενώ «Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι 

ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης…» (άρθρο 10 της διακήρυξης). 
Σχετικά µε την αναφορά της ενιστάµενης εταιρείας για υποχρέωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού «…να 

µας καλέσει να συµπληρώσουµε τη δήθεν έλλειψη µε προσκόµιση της πρωτότυπης ή επικυρωµένης από 

δικηγόρο βεβαίωσης του ΣΑΤΕ.», τονίζεται ότι δεν προβλέπεται σχετική ενέργεια, εκ µέρους της Επιτροπής και, 
σε κάθε περίπτωση, θα αποτελούσε παράνοµη πράξη καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.3263/2004 
(ΦΕΚ 179Α’) και το άρθρο 22 παράγραφος 7 του Ν.3669/2008, προβλέπεται ότι:  

«Η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη»,  

Προβλέπεται δηλαδή το απαράδεκτο της προσφοράς στην περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία σε συνδυασµό µε τη ρητή κατάργηση της δυνατότητας 
συµπληρώσεως των τυπικών και επουσιωδών δικαιολογητικών, που προέβλεπε η ήδη καταργηθείσα διάταξη της 
παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α’).  
 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις 

• Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.2.ε. της διακήρυξης προβλέπεται ότι οι συµµετέχουσες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν µε το φάκελο προσφοράς τους «Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των 

οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις». 

• Η ενιστάµενη εταιρία είναι εγγεγραµµένη στην εργοληπτική οργάνωση του ΣΑΤΕ 

• Ο ΣΑΤΕ αποτελεί ιδιωτικό φορέα  και ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις που χορηγεί εµπίπτουν στην κατηγορία 
των ιδιωτικών εγγράφων. 

• Η ενιστάµενη εταιρία κατέθεσε µε το φάκελο προσφοράς της απλό φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εκπλήρωσης 
των οικονοµικών της υποχρεώσεων έναντι του ΣΑΤΕ, το οποίο δεν είχε αρχικά επικυρωθεί από δικηγόρο, 
ενώ και ο ΣΑΤΕ δεν περιλαµβάνεται στους φορείς της περίπτωσης 2α του άρθρου 1 του ν.4250/2014 

η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται  την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΙΞΩΝΗ - 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».                                                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                                                         Χ. Ρουχωτάς (Πρόεδρος) 
                                                                                                                         Ε. Αλεξανδρόπουλος (Μέλος)  
                                                                                                                        Γ.Τσιούτσιος (Μέλος και Γραµµατέας) 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου αναφέρει τα παρακάτω: «Άποψη µου ήταν ότι οι εν λόγω προσφορές θα έπρεπε 

να γίνουν δεκτές και να µην αποκλειστούν οι 5 εταιρίες από το διαγωνισµό πολύ δε περισσότερο αφού δεν 

υπήρχε κάποια εταιρία, όπως µε ενηµέρωσαν, που να έχει προσκοµίσει επικυρωµένο ή πρωτότυπο το 

συγκεκριµένο δικαιολογητικό. 

Έθεσα υπόψη του Προέδρου εγκύκλιο του Υπουργείου ∆/κής  Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την οποία εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας  να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση  αναλογικά  και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά 

αντίγραφα τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο. Τέλος του 

επεσήµανα ότι βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση του σκοπού της διαγωνιστικής διαδικασίας 

και στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να καλέσει  τους υποψηφίους να συµπληρώσουν τα ήδη 

νοµίµως υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία ώστε να µην αποκλεισθεί τόσο µεγάλος αριθµός 



ενδιαφεροµένων. ∆εν µου ζητήθηκε να ασχοληθώ επίσηµα ή περαιτέρω µε την υπόθεση είµαι όµως στη διάθεση 

της Επιτροπής αν  επιθυµεί να το ελέγξω.» 

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος έδωσε τον λόγω στον  εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» κ. 

Κυριάκο Χαιδεµένο  ο οποίος έθεσε  υπόψη της Επιτροπής το υπ΄αρίθµ. 6027/18-02-2015 υπόµνηµά του κατά 

των υποβληθεισών ενστάσεων της εταιρίας «ΑΙΞΩΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  σύµφωνα µε το 

οποίο αιτούνται την απόρριψη των . 

Μετά τα παραπάνω η  Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη της ένστασης  της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΙΞΩΝΗ - 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατά του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  ,την έγκρισή 
του ως έχει και την ανακήρυξη αναδόχου του εν λόγω έργου  την εταιρία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» 
η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00 %) επί 
του προϋπολογισµού του έργου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  προτείνουµε την άµεση κατεδάφιση ‘όλων των κτιρίων που 
πρέπει να κατεδαφιστούν η οποία έπρεπε ήδη να έχει γίνει εχθές και όσον αφορά την ένσταση προτείνουµε να 
γίνει δεκτή και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας 
Κουρκουµέλης –   Ανουσάκης Νικόλαος και ∆ιονύσιος Λυκούδης. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  υπ’ αρίθµ. 510/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ∆ιαγωνισµού  
3) Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
4) το µε αριθ. πρωτ. 60016/30-12-2014 Πρακτικό µε το Παράρτηµά του. 
5) την υπ’ αριθµ. 2770/26.01.2015 ένσταση της εταιρίας «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 
6) την γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παραπάνω ένσταση. 
7) 6027/18-02-2015 υπόµνηµα της εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε  
 Και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
44444                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

  1. Απορρίπτει την µε αριθ. πρωτ .2770/26-0102015 ένσταση  της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΙΞΩΝΗ - 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατά του µε αριθ. πρωτ. 60016/30-12-2014 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  ανάδειξης  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» σύµφωνα µε την οποία ζητείται η  ακύρωσή του.  
2. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης  αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» 

     3. Ανακηρύττει µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο 

∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» την εταιρία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» η  οποία 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00 %) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έγου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                  Α∆Α: 7Ρ3ΛΩΕ5-ΖΧΖ                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    127   / 2015 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆΄ Φάση»  
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    ,  

συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  

από την µε αριθµό πρωτ 5814 / 17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και  

δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                            
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,αφού αναφέρει ότι  
προσκλήθηκαν νοµίµως να παρευρίσκονται στην παρούσα συνεδρίαση και οι εταιρίες  «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ και  ΣΙΑ ΕΕ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε»,   έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο  της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο    ο οποίος εισηγούµενος    το  2ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆΄ Φάση»  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. πρωτ. 3532/ 30-01-2015   διαβιβαστικό έγγραφό του  στο οποίο 
αναφέρει τα παρακάτω : 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 511/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  

όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  
    2.  Η υπ’ αρίθµ. 5072014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  



 

 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαπιστώθηκε 
ότι έως και τις 26-01-2015 (καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ενστάσεων) έχει  κατατεθεί ένσταση από τους 
διαγωνιζόµενους κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» και συγκεκριµένα η υπ΄ αριθµ. 2768/26-1-
2015 ένσταση της εταιρείας «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 

Κατόπιν της ανωτέρω ένστασης, συνεδρίασε η επιτροπή και γνωµοδότησε επί της ένστασης. 
 . 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε για έγκριση το πρακτικό της επιτροπής καθώς και τη 
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού επί της ένστασης, σύµφωνα µε τα οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
εισηγείται την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ 
Φάση» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, 
ποσοστού τριάντα τρία επί τοις εκατό, (33,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 60044/30-12-2014 Πρακτικό της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ 
Φάση» Προϋπολογισµού 210.000,00 Ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)   το οποίο έχει ως εξής:                   
 
Αργοστόλι,  30-12-2014 
Αριθµ. Πρωτ.:    60044 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση»  
 

Προϋπολογισµού 210.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 30 ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής 

της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 507/2014 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

4) Καλογερόπουλο Θεόδωρο, ως  Πρόεδρος, 

5) Κουφός Ευάγγελο , ως Μέλος, 

6) Βλάχου Γεωργία, ως Μέλος και Γραµµατέας. 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και 

κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

8) ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ , εκπροσωπούµενη από τον από τον ίδιο 

9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε., εκπροσωπούµενη από τον κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

10) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ , εκπροσωπούµενη από τον από τον ίδιο 

11) ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ εκπροσωπούµενη από τον κ. Γερ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ 

12) ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , εκπροσωπούµενη από τον από τον ίδιο 

13) ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Αναστασάτο Αργύριο 

14) ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ εκπροσωπούµενη από τον κ. Στεργίου Ανδρέα 

15) ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε εκπροσωπούµενη από τον κ. Σταµούλη  Παναγιώτη 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η λήξη χρόνου 

παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου µε την Υπηρεσία 



Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες 

προσφορές για το διαγωνισµό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ο) 

καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 

2ο) ελέγχθηκε ότι υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ µέσα στον φάκελο 

δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (οκτώ 

-8- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους 

στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Α 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΟΙΚ)  

1 ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 48,30% 
Σαράντα οκτώ  και τριάντα εκατοστά  επί τοις εκατό 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε 33% 
Τριάντα τρία  επί τοις εκατό 

3 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 57% 
Πενήντα επτά  επί τοις εκατό 

4 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 32% 
Τριάντα δύο  επί τοις εκατό 

5 
 

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54% 
Πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό 

6 ARTE CONSTRUCTIONS 47% 
Σαράντα επτά  επί τοις εκατό 

7 ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 64% 
Εξήντα τέσσερα  επί τοις εκατό 

8 ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε 32% 
Τριάντα δύο  επί τοις εκατό 

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των 

ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως  Αριθµ. 

1. 
ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Εξήντα τέσσερα  επί τοις 

εκατό 
64% 

 

2. 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Πενήντα επτά  επί τοις 

εκατό 
57% 

 



 

Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα  α. 

η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής 

τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση των όρων των 

άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης.  

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών - ως προς την 

πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 

της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών 

προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, οκτώ -8- φύλλα τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη 

(24.1.6). 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ : 

 ∆ιαπιστώθηκε ότι η  βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για τη 

συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί  σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 23 (υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. 

 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» : 

3. 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πενήντα τέσσερα επί τοις 

εκατό 
54% 

 

4. ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Σαράντα οκτώ  και τριάντα 
εκατοστά  επί τοις εκατό 

48,30% 
 

5 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ  
Σαράντα επτά  επί τοις 

εκατό 

47% 
 
 

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε  
Τριάντα τρία  επί τοις 

εκατό 

33% 
 

7 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ  
Τριάντα δύο  επί τοις 

εκατό 

32% 
 

8 ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.  
Τριάντα δύο  επί τοις 

εκατό 

32% 
 



∆ιαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ ) για τη 

συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί  σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 23 (υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης  ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι η  βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ ) για 

τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί  σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 23 (υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

4. Για τον διαγωνιζόµενο «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι:  

α) η  βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για τη συµµετοχή σε 

δηµοπρασίες έχει υποβληθεί  σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 

(υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης  ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

β) η οικονοµική του προσφορά δεν ήταν εκφρασµένη σε ακέραιες µονάδες (48,30%) σύµφωνα µε το 

αρθ. 6 παρ. 3 του Ν.3669/08. 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός  

 

5. Για τον διαγωνιζόµενο «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι:  



α) η  βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), οι βεβαιώσεις των ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχουν υποβληθεί  σε απλό φωτοαντίγραφο και όχι 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 (υποσηµείωση 45Α) της διακήρυξης  ενώ πρόκειται για 

ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

β)  κατατέθηκαν δύο (2)  µηχανόσηµα ενώ κατά την διακήρυξη (αρθρο 24) απαιτούνται έξι (6). 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός  

 

6. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι 

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ 

 

7. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ» : 

∆ιαπιστώθηκε ότι: α) η  βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), οι 

βεβαιώσεις των ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΚΑΙ ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε για τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες έχει υποβληθεί  σε 

απλό φωτοαντίγραφο και όχι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 (υποσηµείωση 45Α) της 

διακήρυξης  ενώ πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο. 

Το µέλος της επιτροπής Γεωργία Βλάχου διατύπωσε την  άποψη ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 

αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει 

τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφα τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο ( 

σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.15/11932/11-6-2014)    

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι ΜΗ παραδεκτός ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. 

 

 

8. Για τον διαγωνιζόµενο «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι 

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ. 

 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συµµετοχής (Εγκύκλιος Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ αριθ. πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), 

καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   



 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία 1) «ARTE CONSTRUCTION.» (βεβαίωση 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61402/30-12-2014 µέσω on-line εφαρµογής), 2) «ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ.» 

(βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61413/30-12-2014 µέσω on-line εφαρµογής)  3) «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ 

ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 61418/30-12-2014 µέσω on-line εφαρµογής). 

Μετά  το υπ. αριθ. πρωτ. 60041/30-12-2014 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πρέβεζας και το υπ. αριθ. 

πρωτ. 60042/30-12-2014 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης και το υπ. αριθ. πρωτ. 60043/30-12-

2014 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων 

διαγωνιζοµένων για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής διαγωνιζοµένου η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού αποφασίζει προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως.   

 

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 

 

Η Επιτροπή  

 
1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 

2) Βλάχου Γεωργία (Μέλος και Γραµµατέας) 

3) Κουφός Ευάγγελος  (Μέλος) 

Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 
3. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (οκτώ -8- φύλλα) 
4. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (οκτώ -8- φύλλα)  

 

Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Επιτροπής  το παρακάτω Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού 

∆ιαγωνισµού : 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του υπ’ αριθµ. 60044/30-12-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση»  

 

Προϋπολογισµού 210.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως Αριθµ. 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε 
Τριάντα τρία  επί τοις 

εκατό 
33% 

2. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε 
Τριάντα δύο  επί τοις 

εκατό 
32% 



 
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., 
πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον 
ανωτέρω διαγωνισµό.  
Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία : 

1) «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 61402/30-12-2014 µέσω on-
line εφαρµογής,  

2) «ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ» βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 61413/30-12-2014 µέσω on-line 
εφαρµογής   

3) «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 61418/30-12-2014 µέσω on-line 
εφαρµογής. 
Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλησαν για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής των 
υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα εξής έγγραφα: 

 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ υπ’ αριθµ. 60043/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πάτρας  
2. ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ υπ’ αριθµ. 60043/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πάτρας  
3. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υπ’ αριθµ. 60043/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πάτρας  
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ υπ’ αριθµ. 60042/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης 
5. ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ υπ’ αριθµ. 60041/30-12-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πρέβεζας  

 
 Ελήφθησαν σε απάντηση οι ακόλουθες βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών: 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ υπ’ αριθµ 4184/05-1-2015 έγγραφό από το ΕΤΑΑ Πάτρας  
2. ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ υπ’ αριθµ. 4184/05-1-2015 έγγραφό από το ΕΤΑΑ Πάτρας  
3. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υπ’ αριθµ. 4184/05-1-2015 έγγραφό από το ΕΤΑΑ Πάτρας  
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ υπ’ αριθµ. 95138/31-12-2014 έγγραφό από το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης 
5. ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ υπ’ αριθµ. 1062/31-12-2014 έγγραφό από το ΕΤΑΑ Πρέβεζας  

Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή 

τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆΄ Φάση» στο µειοδότη µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» ο 
οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  (33,00 %) επί του 
προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ αριθµ. 
60044/30-12-2014 Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
        Αργοστόλι, 20-01-2015 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 

2) Βλάχου Γεωργία (Μέλος και Γραµµατέας) 

3) Κουφός Ευάγγελος  (Μέλος) 

 

Στην συνέχεια ενηµερώνει την Επιτροπή ότι µε το αριθ. πρωτ. 2768/26-01-2015  

υπεβλήθη ένσταση  επί του υπ’ αριθµ. πρωτ. 60044/30.12.2014 Πρακτικού από την διαγωνιζόµενη εταιρεία 
«ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύµφωνα µε την οποία  ενίσταται κατά του παραπάνω 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου κατά το µέρος που απέκλεισε την προσφορά της 
εταιρίας τους από τον διαγωνισµό και ζητά την ακύρωσή του για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην 
ένστασή της η οποία έχει ως εξής:  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Επί της παραπάνω ένστασης η γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ως εξής:  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 

 
Στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς σήµερα 30.01.2015, και ώρα 

10:00 π.µ., συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού για το έργο «Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση», αποτελούµενη από τους: 

4. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος 
5. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ως γραµµατέας και µέλος 
6. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως µέλος 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε για να γνωµοδοτήσει επί της υπ’ αριθµ. 2768/26.01.2015 ένστασης 

που υποβλήθηκε επί του υπ’ αριθµ. πρωτ. 60044/20.01.2015 πρακτικού από την διαγωνιζόµενη εταιρεία 
«ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα µέλη το περιεχόµενο της 

ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση.  
Η ένσταση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 250€ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4.1 (θ) της ∆ιακήρυξης και συνεπώς το περιεχόµενό της θα εξεταστεί από την Επιτροπή. 
 

Επί του περιεχοµένου της ένστασης: 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), παρ. 7.1 της διακήρυξης του έργου ορίζεται σαφώς 

ότι µεταξύ των διατάξεων και νοµοθετηµάτων που διέπουν τον υπόψη διαγωνισµό, συµπεριλαµβάνεται και ο 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές 

ρυθµίσεις». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74Α’/26.03.14) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής  
πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην  περίπτωση 
α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους 
ενδιαφερόµενους και πλέον το ∆ηµόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
των εγγράφων αυτών. 
 

Συγκεκριµένα, στο ανωτέρω άρθρο 1 αναφέρεται:  
«Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 

και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο.» 

 



Επίσης, µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόµου, καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 
11 του Ν. 2690/1999 µε την οποία παρεχόταν η δυνατότητα επικύρωσης απλών φωτοαντιγράφων από τον 
ενδιαφερόµενο µέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης:  

"3. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, 

καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται 

από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, 

όπως τα πρωτότυπα." 
 

Στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 4591/03.11.14 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 6 (Απόφαση 338/2014) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε θέµα: «Προσαρµογή των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων 

δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014» και συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 αναφέρεται µε σαφήνεια ότι:  

«3.3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Αναλόγως µε τα ισχύοντα σχετικά µε τα αντίγραφα 

αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α.» 
 

Στο άρθρο 23 της ∆ιακήρυξης (βλ. υποσηµείωση 45Α) αναφέρεται ότι: 

«45Α Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 

εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

………………………………………………………….. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 

…………………………………………………………. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 

4250/2014”. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

…………………………………………………………. 

 

 Επιπλέον, στην υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναφέρεται ότι: 

«Με το άρθρο 1 του ως άνω νόµου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση και πλέον 

το ∆ηµόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 

εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. 

απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική 



γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 

εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 

δικηγόρο. 

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων 

εγγράφων, συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο 

ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.» 

 
 Περαιτέρω, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Φ Α.2.3/21119/01.09.2014 έγγραφο του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναφέρεται:  

«Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν 

στη ρύθµιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα 

αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο.» 

 
 Σηµειώνεται, τέλος, ότι στον ιστότοπο του ΣΑΤΕ (www.sate.gr) υπάρχει επείγουσα ανάρτηση την 
15.01.15 όπου αναφέρεται ότι: 

«ΕΠΕΙΓΟΝ - Επισηµαίνουµε στα Μέλη την παράγραφο 3.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 6 

της ΕΑΑ∆ΗΣΥ σύµφωνα µε την οποία τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (όπως π.χ. η 

βεβαίωση εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

ενηµερότητα πτυχίου) που υποβάλλονται στις δηµοπρασίες γίνονται αποδεκτά είτε όταν 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε όταν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, που τροποποίησε το άρθρο 11 του 

Ν.2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Επισηµαίνουµε ότι η εγκυρότητα των 

παραπάνω ιδιωτικών εγγράφων δεν καλύπτεται πλέον µε υπεύθυνη δήλωση γνησιότητάς 

τους, οπότε όποιος µετέχει µε τέτοια δήλωση κινδυνεύει να αποκλεισθεί.» 

  
 Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει εύλογα ότι η απαίτηση του Νόµου και της διακήρυξης του έργου 
είναι τα υποβαλλόµενα, απαιτούµενα από τη διακήρυξη του έργου, ιδιωτικά έγγραφα να κατατίθενται είτε 
πρωτότυπα είτε σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο. 

 
Σχετικά µε την αναφορά της ενιστάµενης εταιρείας περί διακριτικής ευχέρειας της Υπηρεσίας να 

εφαρµόσει τις νέες ρυθµίσεις αναλογικά, σηµειώνουµε ότι οποιαδήποτε έννοια διακριτικής ευχέρειας 
αντιµετώπισης διαγωνιζοµένων δε συνάδει µε τις βασικές αρχές της κείµενης νοµοθεσίας και νοµολογίας περί 
δηµοσίων διαγωνισµών και συµβάσεων, καθώς είναι γνωστό  ότι για την προάσπιση της ίσης µεταχείρισης 
µεταξύ των διαγωνιζοµένων, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού, έχει θεσπισθεί αυστηρή και τυπική 
διαδικασία για την δηµοπράτηση των δηµοσίων έργων και υπό το πρίσµα αυτό ερµηνεύονται τόσο οι όροι της 
διακηρύξεως όσο και το εν γένει νοµοθετικό πλαίσιο που τη διέπει. Αρµοδιότητα και υποχρέωση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού είναι να εφαρµόζει µε αυστηρή τυπικότητα τους όρους της διακήρυξης του έργου, οποιαδήποτε, δε, 
άλλη προσπάθεια ερµηνείας αυτής, θα αποτελούσε καταχρηστική και αυθαίρετη ενέργεια. 

Σχετικά µε την αναφορά της ενιστάµενης εταιρείας ότι «…ο συγκεκριµένος όρος της διακήρυξης είναι 

ασαφής…» επισηµαίνουµε ότι στη διακήρυξη προβλέπεται η παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, 
διευκρινίσεων κλπ (άρθρο 9 της διακήρυξης) ενώ «Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι 

ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης…» (άρθρο 10 της διακήρυξης). 
Σχετικά µε την αναφορά της ενιστάµενης εταιρείας για υποχρέωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού «…να 

µας καλέσει να συµπληρώσουµε τη δήθεν έλλειψη µε προσκόµιση της πρωτότυπης ή επικυρωµένης από 



δικηγόρο βεβαίωσης του ΣΑΤΕ.», τονίζεται ότι δεν προβλέπεται σχετική ενέργεια, εκ µέρους της Επιτροπής και, 
σε κάθε περίπτωση, θα αποτελούσε παράνοµη πράξη καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.3263/2004 
(ΦΕΚ 179Α’) και το άρθρο 22 παράγραφος 7 του Ν.3669/2008, προβλέπεται ότι:  

«Η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη»,  

Προβλέπεται δηλαδή το απαράδεκτο της προσφοράς στην περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία σε συνδυασµό µε τη ρητή κατάργηση της δυνατότητας 
συµπληρώσεως των τυπικών και επουσιωδών δικαιολογητικών, που προέβλεπε η ήδη καταργηθείσα διάταξη της 
παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α’).  
 

Το µέλος της Επιτροπής Βλάχου Γεωργία διατύπωσε την άποψη ότι ο διαγωνιζόµενος δεν πρέπει να 
αποκλειστεί σηµειώνοντας ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Επιτροπής να εφαρµόσει τη νέα 
ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφα 
τους από το πρότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο (σχετικό έγγραφο 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.06.14). Ως εκ τούτου θεωρεί ότι η υπόψη ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και καθώς: 

• Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.2.ε. της διακήρυξης προβλέπεται ότι οι συµµετέχουσες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν µε το φάκελο προσφοράς τους «Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των 

οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις». 

• Η ενιστάµενη εταιρία είναι εγγεγραµµένη στην εργοληπτική οργάνωση του ΣΑΤΕ 

• Ο ΣΑΤΕ αποτελεί ιδιωτικό φορέα και ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις που χορηγεί εµπίπτουν στην κατηγορία 
των ιδιωτικών εγγράφων. 

• Η ενιστάµενη εταιρία κατέθεσε µε το φάκελο προσφοράς της απλό φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εκπλήρωσης 
των οικονοµικών της υποχρεώσεων έναντι του ΣΑΤΕ, το οποίο δεν είχε αρχικά επικυρωθεί από δικηγόρο, 

 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται κατά πλειοψηφία την απόρριψη, στο σύνολό της, της υπ’ αριθµ. 
2768/26.01.2015 ένστασης που υποβλήθηκε επί του υπ’ αριθµ. πρωτ. 60044/20.01.2015 πρακτικού από την 
διαγωνιζόµενη εταιρεία «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».  

 Η Επιτροπή  

1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 

2) Βλάχου Γεωργία (Μέλος και Γραµµατέας) 

3) Κουφός Ευάγγελος  (Μέλος) 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου αναφέρει τα παρακάτω: «Άποψη µου ήταν ότι οι εν λόγω προσφορές 
θα έπρεπε να γίνουν δεκτές και να µην αποκλειστούν οι 5 εταιρίες από το διαγωνισµό πολύ δε περισσότερο 
αφού δεν υπήρχε κάποια εταιρία, όπως µε ενηµέρωσαν, που να έχει προσκοµίσει επικυρωµένο ή πρωτότυπο το 
συγκεκριµένο δικαιολογητικό. 

Έθεσα υπόψη του Προέδρου εγκύκλιο του Υπουργείου ∆/κής  Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την οποία εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας  να εφαρµόσει 
τη νέα ρύθµιση  αναλογικά  και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά 
αντίγραφα τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο. Τέλος του 
επεσήµανα ότι βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση του σκοπού της διαγωνιστικής διαδικασίας 
και στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να καλέσει  τους υποψηφίους να συµπληρώσουν τα ήδη 
νοµίµως υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία ώστε να µην αποκλεισθεί τόσο µεγάλος αριθµός 
ενδιαφεροµένων. ∆εν µου ζητήθηκε να ασχοληθώ επίσηµα ή περαιτέρω µε την υπόθεση είµαι όµως στη διάθεση 
της Επιτροπής αν  επιθυµεί να το ελέγξω.» 

 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος έδωσε τον λόγω στον  εκπρόσωπο της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» κ. 

Κυριάκο Χαιδεµένο  ο οποίος έθεσε  υπόψη της Επιτροπής το υπ΄αρίθµ. 6027/18-02-2015 υπόµνηµά του κατά 



των υποβληθεισών ενστάσεων της εταιρίας «ΑΙΞΩΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  σύµφωνα µε το 
οποίο αιτούνται την απόρριψη των .  
Μετά τα παραπάνω η  Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη της ένστασης  της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΙΞΩΝΗ - 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατά του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  ,την έγκρισή 
του ως έχει και την ανακήρυξη αναδόχου του εν λόγω έργου  την εταιρία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» 
η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  (33,00 %) επί 
του προϋπολογισµού του έργου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  προτείνουµε την άµεση κατεδάφιση ‘όλων των κτιρίων που 
πρέπει να κατεδαφιστούν η οποία έπρεπε ήδη να έχει γίνει εχθές και όσον αφορά την ένσταση προτείνουµε να 
γίνει δεκτή και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
 Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας 
Κουρκουµέλης –   Ανουσάκης Νικόλαος και ∆ιονύσιος Λυκούδης. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  υπ’ αρίθµ. 511/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ∆ιαγωνισµού  
3) Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
4) το µε αριθ. πρωτ. 60044/30-12-2014 Πρακτικό µε το Παράρτηµά του. 
5) την υπ’ αριθµ. 2768/26.01.2015 ένσταση της εταιρίας «ΑΙΞΩΝΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 
6) την γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παραπάνω ένσταση. 
7) ) το υπ αρίθ. 6027/18-02-2015 υπόµνηµα της εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε  
 Και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
44444                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
   1. Απορρίπτει την µε αριθ. πρωτ .2768/26-0102015 ένσταση  της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΙΞΩΝΗ - 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατά του µε αριθ. πρωτ. 60044/30-12-2014 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  ανάδειξης  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» σύµφωνα µε την οποία ζητείται η  ακύρωσή του.  
2. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης  αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου«Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 

     3. Ανακηρύττει µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση Κτιρίων ή Τµηµάτων Αυτών στο 

∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» την εταιρία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» η  οποίος 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (33,00 %) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Α∆Α: ΩΗ3ΖΩΕ5-ΨΦ4            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  Φεβρουαρίου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    128   / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας 
εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση κουφωµάτων Α΄ ορόφου ∆ηµοτικού καταστήµατος 
Αργοστολίου».    

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    ,  
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  
από την µε αριθµό πρωτ 5814  /17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και  
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                               
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
                                                                                                      
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη     το  3ο θέµα     
ηµερήσιας διάταξης: «Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την συνέχιση της 
διαδικασίας εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση κουφωµάτων Α΄ ορόφου ∆ηµοτικού 
καταστήµατος Αργοστολίου».   έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την 530/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης  για την εκτέλεση 
του έργου «Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου» η εταιρία µε την 
επωνυµία P. & C. DEVELOPMENT S.A. η οποία   προσέφερε µέση έκπτωση τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό 
(34,00%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Με το 849/9-01-2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρία η προσκόµιση των 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου 
(446/2014 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής Α∆Α: 6ΑΥ7ΩΕ5-Φ45). 
 
Στην συνέχεια µε το υπ αρίθ. πρωτ. 1985 / 19-01-2015   έγγραφο της η ανάδοχος  εταιρία  P.C. Development  S.A 
υποβάλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά 
έχουν ως εξής: 
        1.Βεβαίωση εγγραφής της εταιρίας στο Μ.Ε.ΕΠ 

2.Ενηµερότητα πτυχίου της εταιρίας. 
3.Φορολογική ενηµερότητα της εταιρίας. 
4.Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρίας 
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 
6.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση 



       7.Βεβαίωση Ε.Β.Ε.Α περί µη λύσης και εκκαθάρισης της εταιρίας 
8.Υ/∆ –Πίνακας – βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο των εργολαβιών. 
9.Πίνακας ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας. 

10.Υ/∆ νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας 
       11.από την Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Ευρυτανίας αντίγραφα των ποινικών µητρώων των νόµιµων 
εκπροσώπων της εταιρίας. 
Ζητείται η επικαιροποίηση των παραπάνω δικαιολογητικών προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης µε την 446/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.(άρθρο 4 παρ.2.).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω«Σήµερα 20 Φεβρουαρίου 2015 έχετε θέµα την «Επικαιροποίηση 
δικαιολογητικών του έργου «Αντικατάσταση κουφωµάτων Α’ ορόφου ∆ηµοτικού καταστήµατος Αργοστολίου». Εδώ προκύπτουν 
ότι έως τις 19.01.2015 δεν είχαν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά που είχε ζητήσει η υπηρεσία από τον ανάδοχο ώστε να 
υπογραφεί η σύµβαση. Αυτά έρχονται σήµερα στην Οικ. Επιτροπή, άρα τις επόµενες ηµέρες θα υπογραφεί η σύµβαση για να 
ξεκινήσει το έργο. Όµως όπως γνωρίζουµε όλοι όσοι επισκεπτόµαστε το κτήριο το έργο έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον 45 ηµέρες 
πριν ,  
∆ηλαδή πριν: καν γίνει η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών, 
                         αποφασίσει  η Οικονοµική Επιτροπή 
                         υπογραφή  η σύµβαση. 
Εµείς ψηφίζουµε την πρόταση που είχαµε και στις προηγούµενες συνεδριάσεις για αυτό το θέµα δηλαδή: τα χρήµατα αυτά να 
πάνε κατά προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθµών, των σχολικών µονάδων και των µονάδων 
πρόνοιας.» 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας Κουρκουµέλης  
Ανουσάκης Νικόλαος και  ∆ιονύσιος Λυκούδης. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 446/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την 530/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου. 
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας P. & C. DEVELOPMENT S.A 
  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία   P. & C. DEVELOPMENT S.A. 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά  για την εκτέλεση  του έργου «Αντικατάσταση κουφωµάτων Α΄ 
ορόφου ∆ηµοτικού καταστήµατος Αργοστολίου»πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της 
∆ιακήρυξης  Ανοικτού Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού  του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι  
προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  πριν την κοινοποίηση της 530/2014 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην 
µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθεί  στην συνέχεια η 530/2014    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία   P. & C. 
DEVELOPMENT S.A. 
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία   P. & C. DEVELOPMENT S.A. για την υπογραφή 
σύµβασης σύµφωνα µε  το άρθρο 30 του Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                                                                     Α∆Α: 7Ω9ΟΩΕ5-3∆Μ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                         26-02-2015                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  Φεβρουαρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    129  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  5814 / 17 -02 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                         
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
.                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  4 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αριθ. 

έκθεσης 

Ημ/νία 

έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

366 16/02/2015 2.300,00 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης Δημοτικών κτιρίων 

Δημοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 19.978 

368 16/02/2015 408,36 

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ - 

Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.]ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 39290/2014 & 39304/2014 

αποφάσεων Υπουργού Ανάπτυξης,αριθμ.5692/16-02-2015 

έγγραφο δικ.γραφείου) 00.6111 13.797,14 

369 16/02/2015 499,38 

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[εκπροσώπηση 

Δήμου Κεφ/άς βάσει της αριθμ. 120/2014 απόφασης της 

Οικ.Επιτροπής] 00.6111 13.297,76 

370 17/02/2015 23.370,00 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρμογών  λειτουργίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς (μισθοδοσία - Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο -

Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 2015 10.6266.02 630,00 

371 17/02/2015 18.079,92 

Παραχώρηση και εγκατάσταση νέων προγραμμάτων 

(μισθοδοσία –Δημοτολόγιο- Ληξιαρχείο –Πρωτόκολλο κ.λ.π) 10.6266.04 5.920,08 

372 17/02/2015 73,80 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,αριθμ. 5490/16-02-2015 

ανακοίνωσης Δημάρχου] 10.6462 3.772,70 

373 17/02/2015 68.300,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 

εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων  και Αορίστου χρόνου, 

Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής 

Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις  80.8111.00 0,00 

374 17/02/2015 330.000,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.8113.10 0,00 

375 17/02/2015 130.000,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 80.8116.12 0,00 

376 17/02/2015 147.600,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 80.8121.01 0,00 

377 17/02/2015 22.368,48 

Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 

Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου 

Κεφαλλονιάς" 80.8122.05 0,00 

378 17/02/2015 4.920,00 

Επανακατασκευή   τοιχείου δρόμου Επανοχωρίου  Δ.Ε. 

Ομαλών  (ΣΑΤΑ) 80.8122.09 0,00 

379 17/02/2015 4.824,06 

Επανακατασκευή  τοιχείου Δημοτικής οδού  21ης Μαϊου Δ.Ε. 

Ομαλών ΣΑΤΑ. 80.8122.10 0,00 

380 17/02/2015 4.499,99 Επισκευή στέγης όπου στεγάζεται το  ΚΤΕΛ Αργοστολίου ΣΑΤΑ 80.8122.11 0,00 

381 17/02/2015 90.250,00 

Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου λόγω των σεισμών του 2014  80.8122.12 0,00 



382 17/02/2015 90.218,57 

Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου 

(Δημ.Γηροκομείο) 80.8122.13 0,00 

383 17/02/2015 7.505,76 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Δ.Δ. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΤΑ  80.8122.14 0,00 

384 17/02/2015 7.505,76 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΤΑ 80.8122.15 0,00 

385 17/02/2015 6.190,29 

Διάστρωση πρόσβασης προς τα αποδητήρια Πλατύ Γιαλού 

ΣΑΤΑ  80.8122.16 0,00 

386 17/02/2015 1.476,00 

Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων στον παραλαικό 

δρόμο  Λουρδάτων Δ. Ε. Λειβαθούς ΣΑΤΑ 80.8122.17 0,00 

387 17/02/2015 2.414,00 

Αποκατάσταση εδαφικής λωρίδας στη θέση "Σταλούς" Τ.Κ. 

Μουσάτων Δ. Ε. Λειβαθούς ΣΑΤΑ 80.8122.18 0,00 

388 17/02/2015 13.878,34 Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΔΔ Δαυγάτων ΣΑΤΑ 80.8122.19 0,00 

389 17/02/2015 13.446,97 

Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για συντήρηση οδικού 

δικτύου Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου ΣΑΤΑ 80.8122.20 0,00 

390 17/02/2015 14.690,87 

Προμήθεια αδρανών υλικών Δημοτικής Ενότητας 

Αργοστολίου  ΣΑΤΑ 80.8122.21 0,00 

391 17/02/2015 12.119,93 Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ Δήμου Κεφαλλονιας  80.8122.22 0,00 

392 17/02/2015 2.029,50 

Εργασίες επισκευής σκάλας-αντικατάστασης κάγκελων και 

επισκευής εξέδρας στην Τ.Κ. Καραβάδου της Δ. Ε. Λειβαθούς  80.8122.24 0,00 

393 17/02/2015 5.104,50 Διαμορφώση αγροτικού δρόμου ΔΔ Ζόλων ΣΑΤΑ 80.8122.39 0,00 

394 17/02/2015 11.614,28 

Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού 

Καταστήματος επί της πλατείας Βαλλιάνου ΣΑΤΑ 80.8123.09 0,00 

395 17/02/2015 211,56 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΓΟΝΟΥ(αριθμ.87/2015 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής) Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης 

Δήμου Κεφαλλονιάς, Σχολικών Επιτροπών, Ο.Κ.Α.Π., 

Δημοτικού Γηροκομείου, Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.] 10.6462 3.561,14 

396 17/02/2015 26.379,90 

Αντικατάσταση κουφωμάτων Α΄ ορόφου Δημοτικού 

Καταστήματος Αργοστολίου ΣΑΤΑ 30.7321.01 0,00 

397 17/02/2015 198.000,00 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο 

Κεφαλλονιάς β΄ φάση 70.7422.02 0,00 

398 17/02/2015 210.000,00 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο 

Κεφαλλονιάς δ΄ φάση 70.7422.03 0,00 

399 17/02/2015 50.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 30.7341.01 0,00 

400 17/02/2015 184,50 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] 10.6462 3.376,64 

401 17/02/2015 225,09 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών[Χ.ΚΟΥΤΑΒΑΣ] 00.6116 4.704,80 

402 17/02/2015 57,81 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ] 10.6463 14.745,39 

403 18/02/2015 15.200,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΣΑΤΑ[αριθμ.51249 /6-2-2015 

έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών] 30.7336.32 0,00 

404 18/02/2015 1.600,00 

Επσναχωρισμός Καταστημάτων 2 και 3 στη νέα δημοτική 

αγορά ΣΑΤΑ[ΑΡΙΘΜ. 7289/5-2-2015 Τεχνική Έκθεση,έγγραφο 

Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών] 30.7331.21 0,00 



405 18/02/2015 287,36 

Ταχυδρομικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής )    ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 00.6221.00 1.712,64 

406 18/02/2015 95,00 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης  ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6682 14.905,00 

407 18/02/2015 273,35 

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  ( ΠΑΓΙΑ 

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6661 10.043,77 

408 18/02/2015 39,00 Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10.6611 4.857,50 

409 18/02/2015 103,50 Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10.6611 4.857,50 

410 18/02/2015 141,45 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 30.6682 5.910,05 

411 18/02/2015 121,65 Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και τροχαίας 30.7135.09 14.668,76 

412 18/02/2015 167,00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10.6614 4.833,00 

413 18/02/2015 1.000,00 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   ( ο παρών Κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ρνταλμάτων προπληρωμής ) -

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ[αριθμ. 5673/16-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών] 20.6671 0,00 

414 18/02/2015 1.000,00 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. 

είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής - ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ[αριθμ. 5673/16-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών] 20.6323 4.000,00 

415 19/2/2015 24.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Παλικής. 20.7336.30 0,00 

416 19/2/2015 24.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Σάμης . 20.7336.32 0,00 

417 19/2/2015 24.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Πυλάρου . 20.7336.33 0,00 

418 19/2/2015 12.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Λειβαθούς. 20.7336.34 3.000,00 

419 19/2/2015 24.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής 

Ενότητας Ελειού -Πρόννων. 20.7337.37 0,00 

420 19/2/2015 20.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Αργοστολίου. 20.6682.06 0,00 

421 19/2/2015 7.500,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Λειβαθούς. 20.6682.07 0,00 

422 19/2/2015 7.500,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων. 20.6682.08 0,00 

423 19/2/2015 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Σάμης. 20.6682.09 0,00 

424 19/2/2015 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Πυλάρου. 20.6682.10 0 

425 19/2/2015 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ερίσου. 20.6682.11 0 

426 19/2/2015 5.000,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Τ.Κ.Ομαλών. 20.6682.12 0 



427 19/2/2015 14.151,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Παλικής. 20.6682.05 0 

428 19/2/2015 849,00 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Παλικής. 20.6682.05 0 

429 19/2/2015 244,50 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης κα 

πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 56.573,10 

      

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Στις σηµερινή διάθεση δαπανών επισηµαίνουµε µεταξύ άλλων το σπάσιµο 
της δαπάνης «Προµήθειας λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» (Κωδ.420-428) συνολικής αξίας 70.000 ευρώ σε 9 κωδικούς 
µε σκοπό οι 8 να δοθούν ως απευθείας αναθέσεις. 
Εµείς επαναλαµβάνουµε την θέση µας για άµεση προκήρυξη διαγωνισµού για την προµήθεια των παραπάνω υλικών σε ετήσια 
βάση που θα φέρει επάρκεια και ποιότητα υλικών αλλά και εξοικονόµηση χρηµάτων για τον ∆ήµο».   

Ψηφίζουµε τις παρακάτω προτάσεις: 368-382-395-397-398-400-402-403-404 και 405/2015. 
  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Ηλίας Κουρκουµέλης  
και ∆ιονύσιος Λυκούδης .                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                          Α∆Α: 9ΙΙΣΩΕ5-ΕΧ1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η    
Φεβρουαρίου 2015 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    130   / 2015 

 

   ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την   κάλυψη   
άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες 
κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.»   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 το µεσηµέρι, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  Αργοστολίου  η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 5814  /17 -02 -2015  έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 124  έως και την 128/2014)                                      
7.  Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ.  Μέλος προσήλθε στην 123/2015 έως και την 124/2015 ) 
 

Η Πρόεδρος  Α/ ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 

λόγο στον  Προϊστάµενο  της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο   ο 

οποίος εισηγούµενος  το  5 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος 

Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης 

οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 

26ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 

πρωτ. 3754/2015 έγγραφό του µε το οποίο αναφέρει τα  παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΓΙΑ  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
 
 
Με την αριθµ. 115/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   εγκρίθηκε η 
δαπάνη ποσού € 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) στο όνοµα της Υπαλλήλου του ∆ήµου  Αικατερίνης 
Αυγερινού  προκειµένου να πληρωθούν άµεσες βιοτικές ανάγκες, αντικατάστασης οικοσκευής στους 
πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη 
µετασεισµική δραστηριότητα.  
Για   το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθ. 245/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα ποσού € 500.000,00  ( 
πεντακοσίων χιλιάδων) τα οποία κατατέθηκαν  σε ειδικό λογαριασµό (∆ήµος Κεφαλλονιάς υπόλογος 
Αυγερινού Αικατερίνη) ο οποίος ανοίχτηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 22/05/2014  µε αρ. 
315/540378-25. 
 
 Από  τα στοιχεία που κατέθεσε η υπόλογος οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των €  
489.173,75 (τετρακόσιες ογδόντα εννιά  χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα τρία Ευρώ και εβδοµήντα πέντε 
λεπτά). Το ποσό των € 10.826,25 που δεν διατέθηκε επιστράφηκε στον κεντρικό λογαριασµό του ∆ήµου 
µε το 389/2014 γραµµάτιο είσπραξης.  
 
    Ύστερα  από   τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία να 
εγκρίνεται :  
 
H  απόδοση λογαριασµού για το αριθµ. 245/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής από το οποίο  
διατέθηκε για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που 
επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και τη 
µετασεισµική δραστηριότητα ποσού € 489.173,75 (τετρακόσιες  ογδόντα εννιά  χιλιάδες εκατόν 
εβδοµήντα τρία Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά). Το ποσό των € 10.826,25 που δεν διατέθηκε 
επιστράφηκε στον κεντρικό λογαριασµό του ∆ήµου µε το 389/2014 γραµµάτιο είσπραξης.  
  
2. Η απαλλαγή της υπολόγου κ Αυγερινού Αικατερίνης 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των δικαιούχων της εν λόγω αποζηµίωσης 
που αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

α/α   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1 1/1248 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 033345344 2.377,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

2 2/1248 ΡΕΜΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 062573030 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

3 3/1248 ∆ΙΑΝΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160402180 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

4 4/1248 ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 058122000 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

5 5/1248 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 042946737 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

6 6/1248 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 301463470 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

7 7/1248 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 042393929 4.226,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

8 8/1248 ΛΙΑΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 049203582 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

9 9/1248 ΜΠΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079527679 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

10 10/1248 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 019209968 2.536,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

11 11/1248 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 031173976 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

12 12/1248 ΚΟΛΙΟ∆Ε∆Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 102302351 1.386,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

13 13/1248 ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 051984900 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

14 14/1248 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ-
ΚΑΝ∆ΗΛΙΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 028602520 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

15 15/1248 VESHAJ JANI FASILI 301459781 1.540,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

16 16/1248 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 076836030 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

17 17/1248 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 021247901 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

18 18/1248 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 050136372 1.320,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) - 
ΚΟΚΚΙΝΟ (ΑΠ.970 Α/Α 10) 

19 19/1248 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΗΛΙΑΣ 132197582 2.641,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ - 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

20 20/1248 ΣΦΑΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 019108659 733,75 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΟΚΚΙΝΟ 
(ΑΠ 1078 Α/Α 3) 

21 21/1248 ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 037465068 1.174,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΟΚΚΙΝΟ 
(ΑΠ 976 Α/Α 5) 



22 22/1248 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026665061 3.698,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ - 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

23 23/1248 ΜΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 045398598 1.408,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 975 
Α/Α 9 

24 24/1248 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 011020631 881,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 873 
Α/Α 41 

25 25/1248 
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ-
ΜΠΟΛΝΤΡΙΚ ΠΑΝΑΓΗΣ 049446266 881,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 970 
Α/Α 29 

26 26/1248 ΖΕΡΒΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 042946160 713,25 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 56 

27 27/1248 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 019266521 792,75 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 51 

28 28/1248 ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ-

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 017115631 1.056,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 33 

29 29/1248 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 037416479 1.233,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 24 

30 30/1248 ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 053228390 1.761,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ 961 
Α/Α 21 

31 31/1248 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 301452884 951,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 920 
Α/Α 82 

32 32/1248 ZYKAJ BEJKUSH TELO 301460177 951,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 911 
Α/Α 30 

33 33/1248 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 301451027 792,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 911 
Α/Α 22 

34 34/1248 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 034439592 881,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 911 
Α/Α 21 

35 35/1248 ΜΕΛΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301461696 951,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 911 
Α/Α 16 

36 36/1248 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΟΣ 031143831 881,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 976 
Α/Α 27 

37 37/1248 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 061215798 881,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 809 
Α/Α 1 

38 38/1248 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 047296670 2.591,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 38 



39 39/1248 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 029778325 1.056,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 873 
Α/Α 33 

40 40/1248 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 049004869 1.849,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 970 
Α/Α31  

41 41/1248 ΤΣΙΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 051468524 1.056,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 9 

42 42/1248 ΞΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 050135074 1.233,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 961 
Α/Α 16 

43 43/1248 ΞΥ∆ΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 301474305 1.056,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ.961 
Α/Α 17 

44 44/1248 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 014337180 1.585,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 970 
Α/Α 16 

45 45/1248 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 034439475 1.761,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ.920 
Α/Α 87 

46 46/1248 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 052977469 1.585,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 911 
Α/Α 1  

47 47/1248 ΤΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 055558270 2.113,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΠ. 970 
Α/Α 53 

48 48/1248 ΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105732159 176,25 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ & 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΑΠ. 961 Α/Α 14 

49 49/1248 ΛΙΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΓΕΝΗΣ 058121992 1.056,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ & 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠ. 809 Α/Α 13 

50 50/1248 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 118253463 587,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ & 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠ.920 Α/Α 60 

51 51/1248 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 054042696 1.408,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠ.1078 Α/Α 99 

52 52/1248 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 042222667 1.320,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

53 53/1248 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 042947574 1.386,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

54 54/1248 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 029778024 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

55 55/1248 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 301460189 3.287,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

56 56/1248 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 050135720 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



57 57/1248 ΜΠΕΖΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 065823236 1.584,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

58 58/1248 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 031297230 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

59 59/1248 ΜΕΣΣΑΡΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 065942526 2.641,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

60 60/1248 ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΓΓΕΛΟΣ-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 058739061 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

61 61/1248 ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 027106297 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

62 62/1248 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 032968248 1.409,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

63 63/1248 ΗΣΥΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 041409750 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

64 64/1248 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 118256416 1.540,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

65 65/1248 ΒΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 050931484 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

66 66/1248 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 047496956 1.232,25 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

67 67/1248 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 042946111 2.113,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

68 68/1248 ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 144372392 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

69 69/1248 ΣΑΜΟΛΗ ΜΙΚΕΛΟΥΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 051468677 3.522,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

70 70/1248 ΠΑΠΑΠΡΙΟΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 063717200 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

71 71/1248 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 032441696 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

72 72/1248 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 018988998 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

73 73/1248 ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 118250264 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

74 74/1248 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047473470 990,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

75 75/1248 ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 301454945 1.174,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

76 76/1248 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 051016913 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

77 77/1248 ΤΣΙΤΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ-
ΠΑΝΑΓΗΣ 047473341 2.817,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

78 78/1248 ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ-

ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 016670106 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

79 79/1248 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 118252903 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

80 80/1248 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049327357 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

81 81/1248 ΛΑ∆ΑΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ 073944962 1.409,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



82 82/1248 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 041409880 2.377,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

83 83/1248 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 301452800 1.100,25 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

84 84/1248 BILBILAJ KADRI ILAS 118273505 1.782,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

85 85/1248 ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 039640290 1.584,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

86 86/1248 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 052958406 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

87 87/1248 ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 076837074 2.054,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ  

88 88/1248 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 041409682 3.756,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ  

89 89/1248 ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ 301464139 2.348,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ  

90 1/1268 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΓΓΕΛΑΝ∆ΡΕ
ΑΣ 072706231 528,00 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ 1003 
Α/Α 67 

91 2/1268 ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 052977617 294,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ.911 
Α/Α 58) 

92 3/1268 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 014273387 880,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ.975 
Α/Α 75) 

93 4/1268 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 051213720 469,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ.1031 
Α/Α 67) 

94 5/1268 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 018534823 470,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ.1031 
Α/Α 75) 

95 6/1268 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 041720474 470,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ.970 
Α/Α 58) 

96 7/1268 ΜΑΚΕΝΤΟΥ∆Η ΑΓΑΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041672539 1.057,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ -ΚΟΚΚΙΝΟ 
(ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ. 920 Α/Α 52 

97 8/1268 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥ- 
-ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟ∆
ΩΡΟΣ 301455849 939,00 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ. 
873/31) 

98 9/1268 ΠΛΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 131235359 2.536,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

99 10/1268 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 036270490 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

100 11/1268 ΜΑΡΟΥΛΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 301456428 990,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

101 12/1268 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 109049478 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



102 13/1268 MAHILAJ BUJAR RESMI 301450880 2.201,25 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

103 14/1268 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 042947052 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

104 15/1268 ΒΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 074243798 1.584,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

105 16/1268 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 032259604 1.386,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

106 17/1268 ΣΚΑΦΙ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 301474514 2.348,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

107 18/1268 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΘΕΟ∆
ΩΡΟΣ 103086242 1.056,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΠ. 1042 Α/Α 49 

108 19/1268 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΟ∆ΙΟΝ
ΥΣΙΟΣ 075184480 264,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΠ. 975 Α/Α 54 

109 20/1268 ΤΟΥΜΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 041410459 792,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΠ. 975 Α/Α 57 

110 21/1268 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 037808162 1.761,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΠ. 1042 Α/Α 7 

111 22/1268 
ΧΑΤΖΑΡΑΣ-
ΟΡΤΟΥΛΙ∆ΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-
ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 157762506 1.188,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

112 23/1268 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049147715 2.817,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

113 24/1268 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 059644752 3.287,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

114 25/1268 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΣ 025107993 1.902,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

115 26/1268 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 057979741 2.641,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

116 27/1268 ΛΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 074243577 2.817,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

117 28/1268 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 301482956 2.112,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

118 29/1268 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 016987619 1.320,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

119 30/1268 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 052976565 1.386,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

120 31/1268 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 021459516 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

121 32/1268 ΓΟΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΜΑΤ--

ΘΑΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 035113172 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

122 33/1268 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 058303609 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

123 34/1268 ΟΡΛΑΝ∆ΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 074243842 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



124 35/1268 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΗ 052576895 2.958,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

125 36/1268 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-
ΗΛΙΑΣ 031792068 2.817,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

126 37/1268 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 301474250 1.100,25 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

127 38/1268 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 024856933 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

128 39/1268 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301460466 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

129 40/1268 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 042946319 2.536,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

130 41/1268 ΓΟΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 040605486 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

131 42/1268 ΜΑΡΚΑΝΩΝΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 106695410 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

132 43/1268 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 301454668 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

133 44/1268 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟ
Σ 012210528 3.287,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

134 45/1268 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟ
Σ 029778085 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

135 46/1268 ΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 029778638 3.381,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

136 47/1268 DULAJ KLEANT KEMAL 103099864 1.232,25 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

137 48/1268 ΜΑΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 047265134 3.756,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

138 49/1268 ΚΡΙΓΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 069969437 1.878,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

139 50/1268 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 000352670 2.113,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

140 51/1268 ΣΑΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301463420 1.408,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

141 52/1268 ΒΩΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 018517144 1.584,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

142 53/1258 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 044865712 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

143 54/1258 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 036056411 1.878,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

144 55/1258 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 012331117 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

145 56/1258 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-
ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 047474012 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

146 57/1258 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301463942 2.113,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

147 58/1258 
ΣΠΥΡΑΤΟΣ-
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 050469011 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

148 59/1258 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 072649152 1.643,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



149 60/1258 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 018503336 1.409,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

150 61/1258 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 065448002 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

151 62/1258 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 049514359 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

152 63/1258 ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 138426900 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

153 64/1258 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σ 150253229 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

154 65/1258 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 035887128 2.641,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

155 66/1258 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049604783 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

156 67/1258 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 017200929 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

157 68/1258 ΓΙΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΩ ΗΡΑΚΛΗΣ 301477958 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

158 69/1258 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301474121 1.386,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

159 1/1285 ΝΤΙΒΕΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103055081 1.426,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

160 2/1285 Α∆ΗΛΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 072679586 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

161 3/1285 Α∆ΗΛΙΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 037416062 1.761,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

162 4/1285 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 035743563 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

163 5/1285 ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 074243774 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

164 6/1285 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ-
ΠΑΓΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 054042844 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

165 7/1285 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 076836329 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

166 8/1285 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ 301450031 1.408,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

167 9/1285 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΓΕΡΑ
ΣΙΜΟΣ 041410214 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

168 10/1285 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 027200882 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

169 11/1285 ΜΑΡΚΑΤΟΥ-ΠΑΣΙΑΡ∆ΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041409590 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

170 12/1285 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 024856957 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

171 13/1285 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-
ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 051469508 2.348,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

172 14/1285 LAVENDER 
SUZANNE 

JOSEPHINE ROMAN 301468870 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 



173 15/1285 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 024857340 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

174 16/1285 ΜΑΡΟΥΛΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ-

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 042946842 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

175 17/1285 BILBILAJ TEUTA GEZIM 124133248 831,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

176 18/1285 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 064697266 594,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

177 19/1285 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 076836920 1.268,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

178 20/1285 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 301451421 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

179 21/1285 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301450750 669,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

180 22/1285 ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025108037 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

181 23/1285 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026788896 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

182 24/1285 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 021688940 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

183 25/1285 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-
ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 029043880 1.761,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

184 26/1285 
ΜΟΣΧΟΝΑ-
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 301464477 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

185 27/1285 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 024857026 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

186 28/1285 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 049814031 1.127,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

187 29/1285 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 036383620 2.348,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

188 30/1285 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛ
ΟΣ 301453291 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

189 31/1285 ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 065377649 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

190 32/1285 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 065823783 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

191 33/1285 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 052578250 1.426,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

192 34/1285 ΛΑ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 004710375 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

193 35/1285 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 023178923 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

194 36/1285 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 301454632 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

195 37/1285 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΣ 072905834 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

196 38/1285 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 025392787 1.408,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 



197 39/1285 ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 024985571 1.233,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

198 40/1285 ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 079280586 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

199 41/1285 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 056514061 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

200 42/1285 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 040438410 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

201 43/1285 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 049686460 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

202 44/1285 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 034009070 1.109,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

203 45/1285 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 034913085 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

204 46/1285 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 016987804 1.174,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

205 47/1285 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 051469220 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

206 48/1285 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 051469557 713,25 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

207 49/1285 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 050134815 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

208 50/1285 ΛΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 033159443 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

209 51/1285 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ 057979440 845,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

210 52/1285 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 038148221 2.348,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

211 53/1285 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 015566502 924,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

212 54/1285 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 020907621 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

213 55/1285 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 042946092 2.055,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

214 56/1285 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΩ ΜΑΡΙΝΟΣ 042948915 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

215 57/1285 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 031745842 2.377,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

216 58/1285 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 016206672 1.584,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

217 59/1285 MEMAJ GAZMIR SINAN 122211849 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

218 60/1285 ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 076581826 1.109,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

219 61/1285 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 016987816 1.761,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

220 62/1285 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 016987724 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 



221 63/1285 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 050135025 1.761,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

222 64/1285 ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 041410460 713,25 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

223 65/1285 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301471026 831,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

224 66/1285 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 059412492 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

225 67/1285 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 040605413 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

226 68/1285 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 041997346 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

227 69/1285 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 019831502 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

228 70/1285 ΣΟΥΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 061215694 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

229 71/12/8 PETROVA VENERA NIKOLOVA 132409210 594,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

230 72/1285 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-
ΛΕΩΝΙ∆Η ΤΖΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 301464521 1.109,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

231 73/1285 ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 020994110 1.408,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

232 74/1275 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 015222508 1.408,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

233 75/1285 ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 037158843 831,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

234 76/1285 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-

ΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 002332710 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

235 77/1285 ΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 027100103 1.585,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

236 78/1285 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 026802477 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

237 79/1285 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 301462693 924,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

238 80/1285 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 076836620 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

239 81/1285 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 034612842 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

240 82/1285 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 047474073 1.109,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

241 83/1285 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 031790561 1.056,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

242 84/1285 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 011352582 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

243 8       ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ 049003511 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

244 86/1285 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 033833597 986,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 



245 87/1285 ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 301469240 2.113,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

246 88/1285 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 019575620 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

247 89/1285 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 064351882 1.408,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

248 90/1285 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 301453727 1.761,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

249 91/1285 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 033822165 951,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

250 92/1285 ΑΡΑΚΛΗΣΙΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 055799802 881,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

251 93/1285 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 079350243 1.849,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

252 94/1285 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 029778640 1.702,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) + 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

253 95/1285 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 074243368 422,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

254 96/1285 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 041410712 792,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

255 97/1285 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301467260 263,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) 

256 1/1298 ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 076837523 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

257 2/1298 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 009775461 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

258 3/1298 ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 024184190 469,00 

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2η ∆ΟΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ 
απ.918 α/α 7 

259 4/1298 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 042946320 1.902,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

260 5/1298 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-
ΚΑΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 051016556 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

261 6/1298 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 011838084 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

262 7/1298 ΛΙΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 020617494 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

263 8/1298 ΧΑΛΚΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 301451680 2.377,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

264 9/1298 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-
ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΦΩΝ 078193978 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

265 10/1298 ΚΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ-

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΕΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ 007307682 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

266 11/1298 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 076582189 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

267 12/1298 ΑΠΑΤΖΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 143731531 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



268 13/1298 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 052777148 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

269 14/1298 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 042946577 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

270 15/1298 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 062646178 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

271 16/1298 ΘΩΜΑΤΟΣ-ΓΕΝΝΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΕΥΣΤΑΘΙ

ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 024431224 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

272 17/1298 ΛΟΥΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 065824189 990,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

273 18/1298 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 033315653 1.980,75 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

274 19/1298 ΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ-
ΑΓΓΕΛΟΣ 079447655 1.878,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

275 20/1298 ΤΣΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ-
ΑΓΓΕΛΟΣ 051469127 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

276 21/1298 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗΣ 301460128 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

277 22/1298 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 048193980 2.817,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

278 23/1298 ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σ 078185327 2.113,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

279 24/1298 ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 057716191 2.817,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

280 25/1298 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 077857267 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

281 26/1298 ΜΩΫΣΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 012001153 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

282 27/1298 ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 007222324 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

283 28/1298 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 154168252 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

284 29/1298 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 052976713 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

285 30/1298 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 035755421 2.817,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

286 31/1298 DAWES 
RICHARD-

JAMES CHARLES 301460706 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

287 32/1298 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 049003861 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

288 33/1298 ΒΕΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 301464637 2.641,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

289 34/1298 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 052578305 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

290 35/1298 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ 031792517 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

291 36/1298 ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 051016716 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 



292 37/1298 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 301455407 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

293 38/1298 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 118260221 1.467,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

294 39/1298 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 051017450 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

295 40/1298 ΘΩΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΧΑΡΑ
ΛΑΜΠΟΣ 046677978 2.348,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

296 41/1298 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 047943195 2.958,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

297 42/1298 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 011127803 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

298 43/1298 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 056514165 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

299 44/1298 ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301452189 264,00 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΑΡΧΙΚΗ απ. 809 
α/α 37 

300 45/1298 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 301463745 2.113,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

301 46/1298 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓ
ΕΡΑΣΙΜΟΣ 042948534 4.226,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

302 47/1298 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 155867996 1.408,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

303 48/1298 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΚΡΗΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 042946946 1.761,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

304 49/1298 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΖΗΝΑΪΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 033345645 1.849,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

305 50/1298 ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 123419542 880,50 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

306 51/1298 ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 023920126 1.321,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

307 52/1298 MYKHALCUK INNA VASIL 124655905 2.054,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

308 53/1298 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 020592890 1.585,00 ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

309 54/1298 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 064404148 1.468,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) - 
ΚΟΚΚΙΝΟ- ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ. 1031 Α/Α 41 

310 55/1298 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 036270949 1.409,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η ∆ΟΣΗ) - 
ΚΟΚΚΙΝΟ- ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ. 961 Α/Α 7 

311 56/1298 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 049813730 198,00 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (2Η 
∆ΟΣΗ)+ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ -ΑΡΧΙΚΗ ΑΠ. 705 Α/Α 15 

312 57/1298 KLAUDIAN BALLHYSA     0,00 ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

313 58/1298 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 030638100 2.113,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

314 59/1298 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 021801180 1.878,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

315 60/1298 ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 076582325 2.113,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

316 61/1298 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 021688718 3.756,00 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

317 62/1298 ΛΥΚΟΥ∆Η ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 038003763 1.540,50 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

318 63/1298 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 111205886 1.188,75 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  489.173,75  

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ  10.826,25  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  500.000,00  

 
  

                                         Αργοστόλι 02/02/2015 
 

Ο Υπόλογος Εντάλµατος  Προπληρωµής     

   

 
Αυγερινού Αικατερίνη 

    


