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                                                                          Α∆Α :  ΒΛ93ΩΕ5-ΩΨΝ              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  203  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                           
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1580 05/09/2013 141,45 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6262 6.267,69 

1581 05/09/2013 307,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6262 5.960,19 

1582 05/09/2013 178,35 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6262 5.781,84 

1583 05/09/2013 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6262 5.597,34 

1584 05/09/2013 21,57 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 10. 6661 3.952,25 

1585 05/09/2013 26,41 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 10. 6661 3.925,84 

1586 05/09/2013 21,55 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 10. 6661 3.904,29 

1587 05/09/2013 50,00 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6699 1.126,92 

1588 05/09/2013 65,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΦΑΡΣΩΝ). 20. 6641 3.084,92 

1590 09/09/2013 99.867,27 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"[9ος ΛΟ 
ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ] 257.326,18 1.055.997,06 

1593 09/09/2013 7.140,00 

Μελέτη Πληµµυριακών ροών στην 
πολεοδοµηµένη περιοχή "Λάσσης" (ΣΑΤΑ 2012-
2013)-1η ΕΝΤΟΛΗ 30.7413.04 0,00 

1594 10/09/2013 713,40 
Απολυµάνσεις  ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών 
κτιρίων (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 10. 7331.16 3.979,10 

1595 10/09/2013 2.829,00 Εργασίες  επισκευής  τοιχείων  αντιστήριξης  30.7323.82 13.538,85 

1597 16/09/2013 10,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (για Πεζογέφυρα Καραβόµυλου) 70. 6662 9.483,01 

1598 16/09/2013 108,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (Θέρµανση σχολείων κ.λ.π.) 70. 6262 20.471,00 

1599 16/09/2013 158,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 10.587,21 
1600 17/09/2013 120,38 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου  10. 6614 10.466,83 

1602 17/09/2013 103,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35. 6662 3.576,57 

1603 17/09/2013 407,20 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6264 4.067,32 

1604 17/09/2013 863,30 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35. 6662 2.816,27 

1605 17/09/2013 161,50 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων. 40. 6612 8.781,36 

1606 17/09/2013 197,08 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής. 70.6279.12 5.531,92 

1607 17/09/2013 229,95 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής. 70.6279.12 5.301,97 

1608 17/09/2013 375,80 Προµήθεια λοιπού υλικού . 20.6654.00 12.455,88 
1609 17/09/2013 246,00 Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 70.6279.11 10.916,40 
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Ενότητας Αργοστολίου. 

1610 17/09/2013 39,00 Προµήθεια ζωοτροφών . 70.6654.02 2.961,00 
1611 17/9/2013 947,00 Εργασίες επισκευής  τοιχείων αντιστήριξης 30.7323.82 12.591,85 

1612 17/9/2013 2.214,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου . 70.6279.11 8.702,40 

1613 17/9/2013 270,60 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης ∆ηµοτικών 
κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 4.731,95 

1614 17/09/2013 147,37 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 20. 6699 832,90 

1615 17/09/2013 146,65 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 20. 6699 832,90 

1616 17/09/2013 148,03 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 20. 6699 684,87 

1617 17/09/2013 138,98 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 10. 6661 3.765,31 

1618 17/09/2013 141,04 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 10. 6661 3.624,27 

1619 17/09/2013 139,36 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 10. 6661 3.484,91 

1620 17/09/2013 134,53 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ] 10. 6661 3.350,38 

1622 18/09/2013 225,09 

Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΡΑΖΑΤΩΝ] 20. 6699 459,78 

1624 19/9/2013 949,37 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4921, 
ΚΗΥ5868, ΚΗΙ4919, ΚΗΙ8903, ΚΗΙ8923  10. 6253 3.046,32 

1625 19/9/2013 1.050,14 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ5886, 
ΚΗΥ5869, ΚΗΥ5877) 10. 6253 1.996,18 

1627 19/9/2013 200,00 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ 
(ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΗΣ) 10. 6612 16.456,45 

1628 19/9/2013 861,00 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ4935, 
ΚΗΙ8913) 10. 6253 1.135,18 

1629 19/9/2013 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆ηµοτική Ενότητα 
Αργοστολίου) 10. 6641 4.851,00 

1630 19/9/2013 4.850,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆ηµοτική Ενότητα Ελειού 
Πρόνων) 10. 6641 1,00 

1631 19/9/2013 197,28 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ 
ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΗΣ - Ταχυδροµικά Τέλη 00.6221.00 16.456,45 

1632 19/9/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείρηση στερεών αποβλήτων (9η δόση, 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 00.6737.01 687.195,23 

1633 19/09/2013 46,64 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1634 19/09/2013 149,71 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1635 19/09/2013 148,46 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1636 19/09/2013 149,01 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1637 19/09/2013 149,76 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1638 19/09/2013 149,61 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 11.662,69 

1639 19/09/2013 115,65 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 35. 6662 2.205,87 
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εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

1640 19/09/2013 131,75 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ - Υλικά 
συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35. 6662 2.205,87 

1641 19/09/2013 137,00 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6662 2.205,87 

1642 19/09/2013 136,00 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6662 2.205,87 

1643 19/09/2013 90,00 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6662 2.205,87 

1644 19/09/2013 149,42 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6699 12.747,21 

1645 19/09/2013 149,16 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6699 12.747,21 

1646 19/09/2013 149,08 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6699 12.747,21 

1647 19/09/2013 147,13 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35. 6699 12.747,21 

1649 20/9/2013 688,80 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση 
οδικού δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
(ΣΑΤΑ 2012-2013) 30. 7333.152 824,26 

1650 20/9/2013 250,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλ/κά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00       7.595,18 

 

 

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

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: από την 1580 έως και την 1588- 1590-1593, από 1614 

έως 1620 -1627-1631 και από 1633 έως και την 1647. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις προτάσεις  : από την 1580 έως και την 1588- 1590-1593 -  , από 

1614 έως 1620 -1627-1631 και από 1633 έως και την 1647. 

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος   ψηφίζει τις προτάσεις:   από την 1580 έως και την 1588- 1590-1593, 

από 1614 έως 1620 -1627-1631 και από 1633 έως και την 1647. 

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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
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                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
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                                                                                     Α∆ΑΒΛ9ΝΩΕ5-ΗΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  204  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό  του ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2014. 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                   
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                           
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο     ,   ο οποίος   εισηγούµενος  

 το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό  του  

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2014.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς καθορισµό των 
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2014 (ανταποδοτικά τέλη) 
 
Για τους πρoϋπολογισµούς των ΟΤΑ έτους 2014 έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ 30842 (ΦΕΚ Β’ 
1896/2013/1-8-2013) η οποία προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία έως την τελική τους έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ µε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 τροποποιούνται και οι προθεσµίες που 
ίσχυαν τα προηγούµενα χρόνια. 
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Πλέον το σχέδιο του προϋπολογισµού µετά την απόφαση-εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής 
αποστέλλεται στο Υπουργείο Οικονοµικών για παρατηρήσεις και κατόπιν επιστρέφει στο ∆ήµο για 
ενδεχόµενη αναπροσαρµογή και προώθησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Για την άρτια και ορθή κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, 
απαιτείται ο προσδιορισµός των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, για τον οποίο κάθε χρόνο 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Όµως για τον προϋπολογισµό του 2014, ανατρέπονται οι 
προθεσµίες που ίσχυαν καθώς το σχέδιο του προϋπολογισµού πρέπει στις αρχές Σεπτεµβρίου να 
κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώς πριν την εισήγηση – απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν προσδιορισθεί τα ανταποδοτικά τέλη έως του σταδίου της σχετικής 
απόφασης – εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής για τα τέλη καθ’αυτά.  
 
Προκειµένου να προσδιορισθούν τα ανταποδοτικά τέλη, η ΚΥΑ 30842 (ΦΕΚ Β’ 1896/2013/1-8-2013), 
στο άρθρο 3 και στην Ενότητα Β3.Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες 
ανταποδοτικών υπηρεσιών», προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
«Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία 
ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να γίνονται µε γνώµονα το 
κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν 
εντός του έτους 2013. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2013 εκτιµάται ότι δεν θα 
καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 
πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2014, 
επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης 
από τα εισπραττόµενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά 
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 
− την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2012 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του 
Π/Υ 2014 
− την εκτέλεση του Π/Υ 2012 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2014 καταρτίζεται 
Ιούλιο 2013, τα στοιχεία Ιανουαρίου − Ιουνίου 2012 και 2013) 
− την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2013, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη 
χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2012. 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται 
υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται 
ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από 
την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, 
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων 
που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.» 
 
 
Για το Οικονοµικό έτος 2012 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προσάρµοσε, µε την 
43/2012 κανονιστική του Απόφαση, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού εναρµονίζοντας την 
πληθώρα των συντελεστών που παρέλαβε από τους πρώην ΟΤΑ σε συντελεστές πέντε (5) Ζωνών, 
ανάλογα µε την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆ήµο σε 
όλη την επικράτειά του.  
Για το έτος 2013 µε 364/2012 αντίστοιχη κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι 
συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, παρέµειναν αµετάβλητοι στα επίπεδα που είχαν 
ορισθεί το 2012.  
 
Συνεπώς για το έτος 2013 οι ισχύοντες συντελεστές τελών ήταν οι ακόλουθοι:  
 
 
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

511.935,00 2,31 
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ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

593.797,83 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

468.797,65 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιώτατα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριανό, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 
Χιονάτα, Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, 
Καµιναράτα, Κοντογεννάδα, 
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι, 
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα, 
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

395.193,62 1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

47.621,25 0,47 

  
 
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

198.525,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

163.350,50 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

113.433,22 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 
Νικόλαος, Βαλεριανό, Μαυράτα, 
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, Αγία 
Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

41.027,18 1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 4.939,00 0,86 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προσδιορίζει µε κανονιστική 
του απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύουν για κάθε έτος 
σύµφωνα µε το αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89. 
Οι ρυθµίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.∆/τος της 24/9-20/10/1958 όπως τροποποιήθηκαν ή 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 4,5,17 και 20) 1828/1989 (άρθρο 25 
παρ. 12) µε τις οποίες ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 2130/93 
(άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4) 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 2539/97 
(άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5) µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη 
διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7 παρ. 26 του Ν. 2307/95 και 202 του Ν.3463/2006, 
αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
Έχοντας υπ’ όψιν  τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 και την εισήγηση της Οικονοµικής 
Επιτροπής προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί συντελεστές για δύο διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων 
ακινήτων (οικιακή και επαγγελµατική) για τον υπολογισµό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα µε τις παρεχόµενες από το ∆ήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες.  
Πρόσθετα ορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η διαφορά µεταξύ 
του χαµηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
πενταπλάσιου.  
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή µόνο για την 
χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
31727/78).  
 
Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση 
ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα 
µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία 
αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 
∆ι∆ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197).  
Η εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει να 
είναι και αιτιολογηµένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει 
µεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86). Αυτό σηµαίνει ότι από το κείµενο 
της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής:  

� το εµβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία 
υπόχρεων (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόµενο µε επίκαιρα και ακριβή 
στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).  

� οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 
1828/89 και 17 του Ν 1080/80.  

 
Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους, είναι σύµφωνα µε 
την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, οι οποίοι 
αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (ΚΑ 20).  

2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, κατά το µέρος 
που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες (π.χ. απόδοση τελών στον τοπικό Φο∆ΣΑ).  

3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, 
όπως είναι η εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ.  
 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. Υπ. 
Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση µέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων 
υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόµιµη.  
 
Σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της οικονοµικής υπηρεσίας που αφορούν στη 
µεταβολή των επιφανειών ηλεκτροδοτούµενων χώρων και τα οποία κοινοποιήθηκαν στη ∆ΕΗ, 
έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές στο σύνολο των τ.µ. ανά Ζώνη. 
Στα νέα στοιχεία ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών (τ.µ.) έχουν ήδη συνυπολογιστεί οι 
περιπτώσεις έκπτωσης 30% των ευπαθών οµάδων όπως προσδιορίζονται από την σχετική 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς επίσης έχουν αφαιρεθεί οι επιφάνειες που έχουν 
διακόψει την ηλεκτροδότησή τους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΗ. 
Συνεπώς οι Πίνακες 1 και 2 του 2013, διαµορφώνονται για το έτος 2014 ως ακολούθως:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για οικιακή χρήση έτος 2014 
 
ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

µέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
Προϋπολ/θέντα 

τέλη σε € 
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

539.026,00 2,31 1.245.150,06 

ΖΩΝΗ Β - 
Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

732.425,00 1,70 1.245.122,50 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

513.983,00 1,37 704.156,71 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριανό, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

462.688,00 1,09 504.329,92 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 56.540,00 0,47 26.573,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2014              
(Οικιακή χρήση)  3.725.332,99 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
 
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για επαγγελµατική  χρήση 
 
ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

µέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
Προϋπολ/θέντα 

τέλη σε € 
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

245.639,00 4,28 1.051.334,92 

ΖΩΝΗ Β - 
Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

246.591,00 2,70 665.795,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 178.958,00 2,02 361.495,16 
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απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριανό, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

72.453,00 1,70 123.170,10 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 4.065,00 0,86 3.495,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2014 
(επαγγελµατική χρήση)  2.205.291,78 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2014 5.930.624,77 

Όπως προβλέπει ΚΥΑ 30842 (ΦΕΚ Β’ 1896/2013/1-8-2013), στην απόφαση – εισήγηση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό των συντελεστών παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία 
από:  
 

− την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2012 
− την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του 
σχεδίου του Π/Υ 2014 
− την εκτέλεση του Π/Υ 2012 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2014 
καταρτίζεται Ιούλιο 2013, τα στοιχεία Ιανουαρίου − Ιουνίου 2012 και 2013) 
− την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2013, η οποία υπολογίζεται µε 
βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2012. 

 
Από τα δεδοµένα της οικονοµικής υπηρεσίας, παρατίθενται τα δεδοµένα εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2012 
συνολικά, τα δεδοµένα για τους µήνες 1-8ος 2012 και τα δεδοµένα για τους µήνες 1-8ος 2013. 
 
Στον παρακάτω Πίνακα τα ποσά που αναφέρονται στους επιµέρους κωδικούς αφορούν σε 
δηµιουργηµένες υποχρεώσεις (δηλαδή τιµολογηµένες). Η πλησιέστερη χρονιά µε πλήρη στοιχεία 
δωδεκάµηνου, προκειµένου να υπάρξει ενιαία και αξιόπιστη βάση για την σύγκριση µε τον 
προϋπολογισµό του έτους 2014, είναι το 2012.  Το 8µηνο του 2012 και το 8µηνο του 2013, µπορούν 
κυρίως να υποδείξουν την ταµειακή ροή εσόδων εξόδων και όχι τη δηµοσιονοµική εξέλιξη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Π/Υ έτους 2012, 8µήνου 2012, 8µήνου 2013 και έτους 2014 

ΚΑΕ Περιγραφή 

1ος-12ος /2012 
∆ιενεργηµένες 

∆απάνες 
(πληρωθέντα & 
υποχρεώσεις) 

1ος - 8ος 2012 
∆ιενεργηµένες 

∆απάνες 
(Πληρωθέντα 

& 
Υποχρεώσεις) 

1ος - 8ος 2013 
∆ιενεργηµένες 

∆απάνες 
(Πληρωθέντα 

& 
Υποχρεώσεις) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2014 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 214.761,48 148.878,05 172.903,65 260.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 425.486,81 278.306,89 212.820,23 445.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 452.664,44 369.551,56 24.560,00 175.000,00 

20.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.728,46 3.798,79 2.916,66 4.000,00 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 26.398,62 15.377,50 20.809,55 31.000,00 

20.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 468,14 308,70 891,15 1.500,00 

20.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ συµπεριλαµβανοµένων και 
των εισφορών εργαζοµένων στην υπηρεσία 
αποκοµιδής απορριµµάτων 186.105,65 86.963,89 61.058,02 136.000,00 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 142.511,06 116.383,23 7.517,76 55.000,00 

20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού ) 453,53 0,00 0,00 13.000,00 
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20.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού , γάλα κλπ) 14.996,28 0,00 14.759,52 10.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 775.076,67 331.571,89 560.699,50 770.000,00 

20.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 300,00 0,00 0,00 5.000,00 

20.6252 
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 1.659,57 289,21 2.536,17 5.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 19.703,77 18.515,48 19.479,27 25.000,00 

20.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 11.247,84 0,00 4.745,86 15.000,00 

20.6263 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  34.601,05 6.093,31 20.487,38 35.000,00 

20.6264 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  16.108,99 8.102,91 15.091,02 25.000,00 

20.6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 135,30 0,00 0,00 2.000,00 

20.6279.01 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα 436,30 436,30 0,00 0,00 

20.6279.06 
Προγραµµατική σύµβαση (ΦΟ∆ΣΑ) για διαχείρηση 
στερεών αποβλήτων , επεξεργασία, ΧΥΤΑ  562.740,00 450.192,00 0,00 0,00 

20.6322 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  28.373,00 4.190,00 0,00 30.000,00 
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20.6323 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) ο 
παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής  6.604,00 6.604,00 2.000,00 10.000,00 

20.6414 Μεταφορές εν γένει 4.944,60 0,00 471,40 5.000,00 

20.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων 0,00 0,00 89,58 2.500,00 

20.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 524,50 204,50 0,00 2.500,00 

20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.229,37 6.441,58 9.040,85 28.000,00 

20.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.125,46 0,00 0,00 28.000,00 

20.6641 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 563.973,82 363.115,41 149.225,72 370.000,00 

20.6644 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 29.805,18 9.112,88 1.431,17 20.000,00 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  9.998,67 9.794,67 2.168,31 15.000,00 

20.6662.01 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας  9.991,42 8.665,93 456,33 11.000,00 

20.6671 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  49.350,57 17.013,92 28.131,74 60.000,00 

20.6672 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  46.335,07 33.019,26 16.574,92 35.000,00 

20.6673 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων 18.298,56 500,00 4.620,00 18.000,00 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 17.571,89 14.759,71 6.934,13 15.000,00 
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20.6682.02 
Προµήθεια λαµπτήρων Κοινόχρηστου  
ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς   50.722,65 22.217,51 45.957,93 100.000,00 

20.6682.03 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 27.984,38 14.534,65 10.030,53 15.000,00 

20.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.436,32 863,32 1.528,35 2.000,00 

20.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 434,96 185,00 0,00 1.200,00 

20.6699 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 17.405,30 2.080,30 4.634,98 10.000,00 

20.7135.01 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και παγκάκια  7.380,00 0,00 0,00 0,00 

20.7135.02 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 2.460,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.02 Επέκταση ΦΟΠ 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

20.7336.01 
Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισµού  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  28.846,71 7.330,80 0,00 70.000,00 

20.7336.04 
Εργασίες καθαριότητας-  διαµόρφωσης  
κοινοχρήστων χώρων 9.123,08 0,00 0,00 0,00 

20.7336.07 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων 2.664,63 1.562,28 2.300,00 6.000,00 

20.7336.08 Καθαριότητα παραλιών 553,50 0,00 0,00 0,00 

20.7336.09 
Καθαριότητα ρυακιών, ρεµάτων, κοινοχρήστων 
χώρων   κ.λ.π.  5.733,00 0,00 0,00 0,00 

20.7336.10 Συντήρηση - επισκευή καµπινών  σε παραλίες  90,00 0,00 0,00 0,00 

20.7336.14 Κλάδεµα δέντρων 1.599,00 0,00 0,00 0,00 

20.7336.16 Αποκοµιδή βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 400,00 0,00 1.599,00 0,00 

20.7336.18 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων 10.336,38 9.900,00 0,00 0,00 
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20.7336.21 
Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλών και µπαζών 
από δρόµους   600,00 0,00 0,00 0,00 

20.7336.27 
Εργασίες  καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης 
∆ηµοτικού Φωτισµού της Πόλης του Αργοστολίου   3.690,00 0,00 0,00 0,00 

20.7336.30 Καθαρισµός δρόµων και ρεµάτων 16.219,22 0,00 0,00 0,00 

20.7336.31 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισµού 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  0,00 0,00 2.460,00 0,00 

Σύνολα ΚΑΕ 20 3.880.389,20 2.366.865,43 1.430.930,68 2.896.700,00 

00.6737.01 

Απόδοση σε Τοπικό Φο∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων  (Ν. 4071/12, άρθρο 
17). 691.690,29   1.832.520,40  3.060.000,00 

ΚΑΕ 81 

Πληρωµές υποχρεώσεων ανταποδοτικών 
υπηρεσιών προηγουµένων ετών  (προµήθειες, 
οφειλές εργοστασίου ανακύκλωσης, οφειλές ΧΥΤΑ)  683.429,54  0,00 63.121,56   

ΣΥΝΟΛΟ 5.255.509,03 2.366.865,43 3.326.572,64 5.956.700,00 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 5.035.731,65  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί του ΠΙΝΑΚΑ 5. 
 

1. Η απόδοση µέρους των ανταποδοτικών τελών στον Τοπικό Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας τους ΠΕΣ∆∆Α Ιονίων Νήσων µε την επωνυµία 
Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ, προκύπτει από αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Φο∆ΣΑ. Κατά το έτος 2013 οι αποδόσεις πραγµατοποιήθηκαν βάσει 
οικονοµοτεχνικής µελέτης η οποία καταρτίστηκε πρώτη φορά προκειµένου να εφαρµοσθεί το 
άρθρο 17 του Ν. 4071/2012. Για το έτος 2014 έχοντας ο Φο∆ΣΑ την εµπειρία και τα 
απολογιστικά στοιχεία του έτους 2013, και προκειµένου να µην επιβαρυνθεί µε κόστος 
σύνταξης νέας οικονοµοτεχνικής µελέτης, απαιτείται απλώς να επικαιροποιεί τα µετρήσιµα 
µεγέθη που προσδιορίζουν το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το ∆ήµο για την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (σύµµεικτων και ανακυκλώσιµων).  Συνεπώς 
το ποσό που προβλέπεται προς απόδοση για το έτος 2014 στον ΚΑΕ 00.6737.01 προκύπτει 
από τη συνηµµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του τοπικού Φο∆ΣΑ.  

2. Το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών προβλέπεται αυξηµένο σε σχέση µε το 2013 για 
τους ακόλουθους λόγους. Κατά την τουριστική περίοδο του 2013 σηµειώθηκε σηµαντική 
αύξηση των επισκεπτών στο νησί τόσο στις αεροπορικές αφίξεις, όσο και στις αφίξεις των 
κρουαζιερόπλοιων. Εκτιµάται ότι η αύξηση της τουριστική κίνησης ξεπερνά το 20% στο σύνολό 
της. Καθώς η τάση τα τελευταία χρόνια είναι αυξητική, αναµένεται και για το 2014 να 
συνεχιστεί, γεγονός που συνεπάγεται αυξηµένες ανάγκες σε παρεχόµενες υπηρεσίες από το 
∆ήµο. Το αυτό καταγράφεται και στην τεκµηρίωση της απόφασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
του Φο∆ΣΑ. 

3. Ενώ οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών παραµένουν αµετάβλητοι για το έτος 2014, το 
µέγεθος που µεταβάλλεται είναι το σύνολο των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών όπως έχουν 
καταχωρηθεί και στο σύστηµα της ∆ΕΗ. Η αύξηση των προσδοκώµενων τελών προς είσπραξη 
για το έτος 2014 µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες απαιτήσεις σε ανταποδοτικές παρεχόµενες 
υπηρεσίες.  

4. Η απόκλιση του συνόλου Κωδικού 20 ανάµεσα στο 8µηνο του 2012 και στο 8µηνο του 2013, 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι µέχρι τον Αύγουστο του 2012 δεν είχε ολοκληρωθεί η 
διαδικασία για την εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 για την απόδοση µέρους των 
ανταποδοτικών τελών στον Τοπικό Φο∆ΣΑ, και ο Φορέας λειτουργούσε µε µορφή 
∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης του Π∆ 410/95 και η επιχειρησιακή της λειτουργία καλυπτόταν µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώ παράλληλα η συντήρηση και το 
κόστος λειτουργίας του στόλου των απορριµµατοφόρων επωµιζόταν ο ∆ήµος. Από τον 
Σεπτέµβριο του 2012 και σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 4071/2012 η επιχείρηση µετετράπη 
σε ΑΕ ΟΤΑ ως επίσηµος Τοπικός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και συνδέεται µε 
το ∆ήµο όπως προβλέπει το άρθρο 17 του ίδιου νόµου και µεταξύ άλλων αναλαµβάνει και το 
κόστος λειτουργίας του στόλου ο οποίος παραχωρείται κάθε έτος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ από τη ∆ΕΗ  

Κωδικός 
Εσόδου Περιγραφή 

2012 
Εισπραχθέντα 

2012  
1ος – 8ος 

Εισπραχθέντα 

2013  
1ος – 8ος 

Εισπραχθέντα 

Εκτίµηση 
εισπράξεων για 
όλο το 2013 

Προϋπολογισθέντα 
2014 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89)  4.038.115,30 (α)  2.171.747,60 1.890.251,57 4.235.459,19 * 

 

2111 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισµού παρελθόντων 
ετών που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 776.778,58 (β) 776.778,58 (γ) 639.749,25 (δ)  639.749,25 (ε) 

 

3211 

Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα οικονοµικά έτη 1.285,41 248,38 8.572,24  8.572,24 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.816.179,29 2.948.774,56 2.538.573,06 4.883.780,68 * 

 
5.930.624,77 

(στ) 
 

 
* Αφορά πρόβλεψη σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση που αφορούσε το έτος 2013 
(α): οι εισπράξεις αναφέρονται µόνον για τη χρήση Ιαν – Οκτωβρίου καθώς οι τελευταίοι δύο µήνες του έτους εισπράττονται στο 2013 και αποτυπώνονται στην 
περίπτωση (δ) 
(β) – (γ) –(δ) -(ε): αναφέρονται στις ταµειακές εισπράξεις που αφορούν τους µήνες Νοέµβριο – ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους που εισπράττονται στις αρχές 
του εποµένου έτους. 
(στ): προκύπτει από τον Σύνολο των Πινάκων 3 και 4 και αφορά τις προβλέψεις εισπράξεων για το έτος 2014 µε τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτροδοτούµενες 
επιφάνειες σε τ.µ. 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1) ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2012 
Από την ταµειακό απολογισµό τελών και δαπανών για το έτος 2012 (ασχέτως ποιο έτος αφορούσαν τα εισπραττόµενα 
τέλη και οι πληρωµές δαπανών) προκύπτει  
 
Εισπράξεις: 4.816.179,29 € 
∆απάνες:  5.255.509,03 € 
 
Η αρνητική διαφορά που προέκυψε τελικά (απολογιστικά) από το ισοζύγιο Εισπράξεων – ∆απανών, καλύφθηκε όπως 
επιτρέπει η νοµοθεσία: α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των 
καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(άρθρο 10 Ν. 25/75). 

 
 
2) ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2013  
Στην σχετική απόφαση για τον προσδιορισµό των συντελεστών ανταποδοτικών τελών έτους 2013, τα συλλογικά όργανα 
του ∆ήµου, αποφάσισαν να παραµείνουν οι συντελεστές αµετάβλητοι και στο ύψος του έτους 2012.  
Το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών για έτος 2013 είχε αρχικά προϋπολογισθεί (κατά την κανονιστική απόφαση 
που λαµβάνεται στο τέλος του 2012) στα 4.883.780,68 €.  Από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού και την 
αύξηση ζήτησης των υπηρεσιών που προκύπτει από την αύξηση της τουριστικής κίνησης και την συνακόλουθη 
πρόσληψη εργατών Ι∆ΟΧ, εκτιµάται ότι οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 5.035.731,65 €.  
 
Από την άλλη, για τις εισπράξεις λαµβάνεται ως πρόβλεψη το ύψος των τελών που έχουν προϋπολογισθεί στην σχετική 
κανονιστική απόφαση που αφορούσε το έτος 2013. Ενδεχόµενη απόκλιση, δεν µπορεί να προβλεφθεί καθώς οι 
εισπράξεις εξαρτώνται από την πληρωµή των λογαριασµών στη ∆ΕΗ από τους κατόχους των παροχών. 
 
Πρόβλεψη Εισπράξεων: 4.881.288,79 €    
Πρόβλεψη ∆απανών:  5.035.731,65 € 
Ενδεχόµενη ∆ιαφορά εκτιµήσεων Εισπράξεων – ∆απανών = - 154.442,86 € 

Ποσοστό ενδεχόµενης διαφοράς επί των προβλεπόµενων δαπανών = -3% 

Η τελική αρνητική διαφορά που θα προκύψει απολογιστικά  από το ισοζύγιο Εισπράξεων – ∆απανών, θα καλυφθεί όπως 
επιτρέπει η νοµοθεσία και προβλέπεται στη σχετική κανονιστική απόφαση του δηµ. συµβουλίου που ελήφθη στο τέλος 
του 2012: α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των 
καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(άρθρο 10 Ν. 25/75). 

 
 
 
3) ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2014 
Για το έτος 2014 οι επιφάνειες ηλεκτροδοτούµενων χώρων επί των οποίων επιβάλλονται οι αµετάβλητοι συντελεστές 
τελών, παρουσιάζουν σηµαντική µεταβολή σύµφωνα µε τα νέα επικαιροποιηµένα στοιχεία, γεγονός που αυξάνει τις 
προϋπολογιζόµενες εισπράξεις στα 5.956.700,00 ευρώ. 
 
Προϋπολογιζόµενες εισπράξεις:  5.930.624,77 € 
Προϋπολογιζόµενες δαπάνες:   5.956.700,00  € 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγείται να διατηρηθούν στο ίδιο ύψος του 
2013, οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών, και για το έτος 2014. Να ισχύσουν δηλαδή οι συντελεστές κατά 
Ζώνη όπως εµφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 ή 3 (για οικιακή χρήση) και στον Πίνακα 2 ή 4 ( για 
επαγγελµατική χρήση). 
 
 
Συνεπώς για το έτος 2014 σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές τελών τα αναµενόµενα εισπραχθέντα σε ετήσια βάση 
ανταποκρίνονται (σχεδόν ταυτίζονται) µε τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 

(Α) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2014 5.930.624,77 €  



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 
 5.956.700,00 € 

(Γ) 
∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) -26.075,23 

 
Ποσοστό (Γ) επί του (Β) -0,43% 

 
 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης του Προέδρου για τον καθορισµό των 
συντελεστών των τελών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2012 
και 2013 (οι συντελεστές αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 3 και ΠΙΝΑΚΕΣ 2 & 4). 
 
Το 0,43% των προϋπολογιζόµενων δαπανών που δεν εκτιµάται ότι θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη (δηλ. 
26.075,23 ευρώ) θα καλυφθεί είτε:  
 
Α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 

Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75). 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  αναφέρει τα παρακάτω: 

Λόγω της οικονοµικής κρίσης και των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κοινωνία , προτείνω τη γενική µείωση 
των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2014 . 
Οι επιβαρύνσεις αυτές στους λογαριασµούς είναι πλέον σηµαντικές µε αποτέλεσµα η κοινωνία να δυσκολεύεται να 
ανταποκριθεί . 
Η µείωση αυτή πρέπει να είναι µεγαλύτερη για τις Κοινότητες που µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία απολύτως µείωση , 
όπως στο Αργοστόλι , όπου το τέλος  για τις οικίες είναι  2,31 και για τα επαγγελµατικά 4,28 Ευρώ ανά τετραγωνικό 
µέτρο . 
Επίσης η µείωση πρέπει να είναι µεγαλύτερη και για τις Κοινότητες εκείνες στις οποίες έγινε αύξηση το 2012 και 
διατηρείται µέχρι σήµερα .  
Συγκεκριµένα : 
Στον Καραβόµυλο το τέλος για τις οικίες ήταν 1,14 το 2011 και έγινε 1,37 το 2012  δηλαδή αύξηση 20,18% . 
Στη Σάµη το τέλος  για τις οικίες  ήταν 1,14 το 2011 και έγινε 1,37 το 2012 δηλαδή αύξηση 20,18 % . 
Στη Σκάλα το τέλος για τις οικίες ήταν 1,53 το 2011 και έγινε 1,70  το 2012 δηλαδή αύξηση 11,10 % .  
Επίσης στην Αγία Ευφηµία έγινε αύξηση στο τέλος για τα επαγγελµατικά η οποία ήταν 2,60 το 2011 και έγινε 2,70 το 
2012 .  
Η αδικία αυτή σε βάρος των κατοίκων συγκεκριµένων Κοινοτήτων πρέπει να αποκατασταθεί έστω και αργά . Μετά τα 
παραπάνω ο κ. Ζαπάντης ψηφίζει την πρότασή του. 
Την ίδια άποψη επί του θέµατος εκφράζει και ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης και στηρίζει την πρόταση του κ. Ζαπάντη. 
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος αναφέρει τα παρακάτω :  

Οι συνεχείς µειώσεις των πόρων[την τελευταία 4ετία 60%] στους ∆ήµους διαχρονικά από τις αστικές κυβερνήσεις και 
από την σηµερινή έχουν φέρει την κατάσταση στον ∆ήµο σε  τέτοιο σηµείο ώστε να µειώνονται οι παροχές ποιοτικά και 
ποσοτικά προς τους δηµότες. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον τοµέα καθαριότητας και ηλεκτροφοτισµού του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι απολύσεις των 22 εργαζοµένων από την Ε∆ΑΚΙ ΑΕ(πρώην 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ), οι σηµαντικές ελλείψεις στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων, οι περικοπές στις 
αποδοχές και η σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή τους, τα ωράρια εργασίας, ο εξοπλισµός. 
 
Η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆-ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ) µε την συνδροµή των υπόλοιπων παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της 
Αγαπηµένης Κεφαλονιάς του Θ. Μιχαλάτου (ΣΥΝ-∆ΗΜΑΡ) ψήφισαν- ως απάντηση στην κρατική υποχρηµατοδότηση- 
την υλοποίηση των οδηγιών ΕΕ, κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του τοµέα καθαριότητας µε την µετατροπή της 
∆ιαδηµοτικής σε ΑΕ. Ετοίµασαν δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο για να µπουν στο επόµενο χρονικό 
διάστηµα επιχειρηµατικοί όµιλοι στην διαχείριση των απορριµµάτων του ∆ήµου. Αποτέλεσµα θα έχει τις επιπλέον 
απολύσεις εργαζοµένων, µείωση περαιτέρω του εργατικού κόστους, τεράστια αύξηση των τελών που θα καθορίζονται 
και θα εισπράττονται από τον επιχειρηµατικό όµιλο. Αυτό προκύπτει άλλωστε από την µέχρι τώρα εµπειρία. 
 
Σήµερα η ∆ηµοτική αρχή λέει ότι εισηγείται να µείνουν οι ίδιοι συντελεστές των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού, ενώ από την άλλη µέσω της αύξησης των τετραγωνικών που πολλαπλασιάζετε ο κάθε συντελεστής 
προκύπτουν τα εξής :    
 
Κατοικία : το 2013 προβλέπεται να εισπραχθούν 2.017.345,35 ευρώ 
                   το 2014 προβλέπεται να εισπραχθούν 3.725.332,99 ευρώ 
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∆ηλαδή αυξηµένα κατά 1.707.987.,60 ευρώ ή +84,66% τα έσοδα. 
 
Επαγγελµατικοί χώροι : το 2013 προβλέπεται να εισπραχθούν 521.274,90 ευρώ 
                                          το 2014 προβλέπεται να εισπραχθούν 2.205.291,78ευρώ 
 
∆ηλαδή αυξηµένα κατά 1.684.016,80 ευρώ ή +323% τα έσοδα. 
 
Άρα το κάθε σπίτι µιας 4µελής οικογένειας θα πληρώσει επιπλέον κατά µέσο όρο +177ευρώ το 2014. 
 
Εµείς προτείνουµε και µε αφορµή αυτήν την τεράστια αύξηση εσόδων που προβλέπεται για το 2014 : 
 
1.Την πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση του ∆ήµου από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
2. Την επιβολή φορολογίας 45% στο µεγάλο κεφάλαιο και στην εκκλησιαστική περιουσία. 
3. Την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και στα τιµολόγια των πρώην ∆ΕΚΟ (µεταξύ αυτών και στην 
∆ΕΗ). 
4. Την πλήρη απαλλαγή από τα συγκεκριµένα τέλη για την λαϊκή οικογένεια µε εισόδηµα 40.000 το χρόνο και επιπλέον 
5.000 για κάθε παιδί. Την πλήρη απαλλαγή των ανέργων, ΑΜΕΑ. Την µείωση στους υπόλοιπους έως 50% όση είναι και 
η µείωση µισθών και συντάξεων. 
 
Καλούµε τον λαό να παλέψει οργανωµένα µε όρους κινήµατος για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την διεκδίκηση 
όλων εκείνων  που είναι αναγκαία για την επιβίωση του και την κάλυψη των σηµερινών αναγκών του. Η οριστική λύση θα 
γίνει µε την ενίσχυση της λαϊκής συµµαχίας για να αλλάξει τάξη στην εξουσία και όχι ο διαχειριστής της.   
 
Με αυτό το πλαίσιο ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουµε την εισήγηση        
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το άρθρο 202 του Ν3463/2006 
 3) την ΚΥΑ 30842 (ΦΕΚ Β’ 1896/2013/1-8-2013), 
 4) το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τον καθορισµό των 
συντελεστών των τελών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2012 και 2013 
(οι συντελεστές αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 3 και ΠΙΝΑΚΕΣ 2 & 4) και αναλυτικά :  
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

511.935,00 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

593.797,83 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

468.797,65 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιώτατα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριανό, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 
Χιονάτα, Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, 
Καµιναράτα, Κοντογεννάδα, 
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι, 

395.193,62 1,09 
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Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα, 
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

47.621,25 0,47 

  
 
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

198.525,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

163.350,50 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

113.433,22 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 
Νικόλαος, Βαλεριανό, Μαυράτα, 
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, Αγία 
Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

41.027,18 1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

4.939,00 0,86 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για οικιακή χρήση έτος 2014 
 
ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

µέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
Προϋπολ/θέντα 

τέλη σε € 
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

539.026,00 2,31 1.245.150,06 

ΖΩΝΗ Β - 
Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

732.425,00 1,70 1.245.122,50 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 

513.983,00 1,37 704.156,71 
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Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριανό, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

462.688,00 1,09 504.329,92 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 56.540,00 0,47 26.573,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2014              
(Οικιακή χρήση)  3.725.332,99 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
 
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για επαγγελµατική  χρήση 
 
ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

µέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
Προϋπολ/θέντα 

τέλη σε € 
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

245.639,00 4,28 1.051.334,92 

ΖΩΝΗ Β - 
Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

246.591,00 2,70 665.795,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

178.958,00 2,02 361.495,16 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιώτατα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριανό, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

72.453,00 1,70 123.170,10 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 4.065,00 0,86 3.495,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2014 
(επαγγελµατική χρήση)  2.205.291,78 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 5.930.624,77 
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ΕΤΟΥΣ 2014 
 
Η παρούσα  απόφαση  θα προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν θα έχει επιστρέψει από το Παρατηρητήριο 

Οικονοµικής  Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το σχέδιο του προϋπολογισµού του 2014. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

                                                                                              Α∆Α: ΒΛ93ΩΕ5-3ΡΨ          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την   
20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  205  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του έργου «Ανέγερση νέου 

                 ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση)» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την 
µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                    
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   ο οποίος   εισηγούµενος  το 3ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του έργου «Ανέγερση νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β 

Φάση)»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του   Τεχνικού Υπάλληλου    της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 

Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλου  που έχει ως εξής :                     

                                                     Εφαρµογή διατάξεων : 

                            Άρθρο 176-παρ. 1γ Ν 3852/2010 , Άρθρα 4,15 Ν 3669 /08 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού εκτέλεσης έργου του Θέµατος και 

παρακαλείστε για την έγκριση των όρων διακήρυξης , βάσει της Απόφασης 62/8-11-2012 του ∆. Σ. του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 

Αργοστολίου και της Απόφασης 326/12-12-2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των άρθρων 176-72  παρ. 1γ του Ν 3852/2010 και 

άρθρων των 4, 15 του Ν 3669/2008. Τονίζεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.500.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. 

 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

   
 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
(Β ΦΑΣΗ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
2007 – 2013»  
 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ :10.500.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Α) 
 
 

Για έργα που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού1 στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 
 
 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1    Το όριο για την εφαρµογή των π.δ/των  από 1-1-2012 και για τα έτη 2012,2013  , ανέρχεται στο ποσό των 

5.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
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ΕΡΓΟ: 
 

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
(Β ΦΑΣΗ)   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
2007 – 2013»  

     
 

 
 
 

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

 
 

 

Η  Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , διακηρύσσει  

 
την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) 

 
Προϋπολογισµού 10.500.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν 3669/2008 2,  και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 

   

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό  – Τρόπος υποβολής 
Φακέλου Προσφοράς 2 

                                                 
2  Αν η αναθέτουσα αρχή είναι εξαιρούµενος φορέας κατά την έννοια του π.δ/τος 59/2007 (οδηγία 2004/17),  
τότε τίθεται το διάταγµα αυτό 
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Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και  3 

 έγκριση αποτελέσµατος 5 

   

Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 6 

   

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 6 

   

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 

   

Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 7 

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 8 

   

Άρθρο 10 Τεκµήριο από την συµµετοχή στο διαγωνισµό  8 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 9 

   

Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 10 

   

Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 10 

   

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  10 

   

Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  10 

   

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 11 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

   

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης 11 

   

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 12 

   

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 12 

   

Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 12 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 13 

   

Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 13 

   

Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  14 

   

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  17 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 25 Υπεργολαβία 

∆ιάφορες ρυθµίσεις  
20 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι:  ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: …Ο  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   4 
 

1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι H OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ KAI TO ∆Σ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   που έχει έδρα το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ : 

 
Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ   
Ταχ.Κωδ. : 28100  
Τηλ. : 26710 - 22933  
Telefax : 26710 - 22572  
E-mail :   

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

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

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
          Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 28100 Αργοστόλι) στις 
………….(ώρα λήξης προσφορών)   από την Επιτροπή διαγωνισµού που ορίζεται από 
την Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

  
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που 

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

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

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

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

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων(Κ∆Ε) είναι ο νόµος 3669/08 (ΦΕΚ 
Α΄116). 

 
 
1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία 
στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό 
οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη 
σύµβασης. 

                                                 
3    Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1, 

παράγραφος 7α Ν.3669/08) π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η 
δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισµός, όπως π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε./∆ιεύθυνση 
Οδικών έργων (∆1) ή Ελληνικό ∆ηµόσιο /Περιφέρεια Πελοποννήσου/∆.∆.Ε. κ.ο.κ. 

4    Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η ∆.Υ. δεν ανήκουν στην 
ίδια αρχή (π.χ. έργο δήµου που κατασκευάζεται από την ΤΥ∆Κ, να τίθεται ως φορέας 
κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την τεχνική υπηρεσία (εν προκειµένω η ΤΥ∆Κ). 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους, και τα τεύχη δηµοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 
2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 28100 Αργοστόλι, 
Πληροφορίες Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  τηλ.:26710-22621 Φαξ 26710-
22572  

 Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό 
υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόµενους εντός έξι (6) ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να 
παραδίδει τα εµπροθέσµως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, µέχρι και την 
……………………….Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 150,00 ΕΥΡΩ, 
εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την 
αναπαραγωγή.   

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

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

 
2.3 Οι ενδιαφερόµενοι (ηµεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε. ή από τα 

κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις 
δηµόσιες συµβάσεις) µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην 
παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ε υθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 

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

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

καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18, το 
φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και  τις απαιτήσεις των 
άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε 
συστηµένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό5. 

 
3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 

φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την 
επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, 
εφόσον υπάρχει, e-mail) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε 
την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και 
ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων 
συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο 
αποκλεισµού των υποψηφίων. 

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

 

                                                 
5  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόµα και αν η προσφορά κατατεθεί στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν 

γίνεται έλεγχος της νοµιµοποίησης του προσώπου που την καταθέτει κατά την παρ. 2 
του άρθρου 22 του ν. 3669/08.  
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3.3 Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  

 Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 

 

 

Προς: 6 ∆ΗΜΟ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ………………………………………….. 
 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: 
…………………………………………… 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)  
 
 

   
 
3.4 Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆ε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από 
τον εκπροθέσµως υποβαλόντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και 
παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης του αποκλεισµού. 

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

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

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

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του ν. 3669/08, δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε 
την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς 
προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και 
ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 
της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το 
οποίο περιλαµβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφράγιση και έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε∆ για τη διαδικασία και το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 
γ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, 
καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), µονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά και ελέγχεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής 

                                                 
6         Τίθεται ο τίτλος  της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
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σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι 
αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη 
συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις7, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
δ) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας  ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής 
τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των 
όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του 
φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος ελέγχει το παραδεκτό 
των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3669/08 και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών.  
 

ε) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά 
των διαγωνιζοµένων και παρακρατούνται τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα 
οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται 
κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.8  

 

στ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, 
η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την 
προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. 
κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την 
αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών διενεργείται κλήρωση από την 
Προϊσταµένη Αρχή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. 
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

ζ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, 
λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον 
έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζόµενων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο 
έλεγχος των υπολοίπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως 
επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της 
διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 

 
η) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 

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

διαγωνιζοµένων, στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
8   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3669/08 ι, αν το   σύστηµα προσφοράς είναι 

του άρθρου 6. Εφόσον το σύστηµα είναι των άρθρων 7 ή 9 του ν.3669/08 γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές στη ∆ιακήρυξη.  
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(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση, προθεσµία που αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα.  
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της.  
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα 
έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά 
το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και 
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

 
  θ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο 

της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3669/08. Αν υποβληθούν 
ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και 
διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα 
οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί 
των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ΄. 
 

4.2              Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύµβασης    
 

1. α) Η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή µερικά) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3669/089. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους (εκτός του µειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής 
διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά το νόµο) προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της 
διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο,καθώς και την προσκόµιση της 
υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
(ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού», 

προσκαλείται ο µειοδότης να προσκοµίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 
3669/08, µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά 
την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο 
(εφόσον η αρχική δεν ισχύει πλέον) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει 
λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 24.1.5 (περί 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα 
Πτυχίου ισχύει) οφείλει να προσκοµίσει νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής. Επίσης 
προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, εάν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που προσκοµίσθηκε στο διαγωνισµό 
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν τα υποβληθέντα για το ΤΣΜΕ∆Ε. Από τα 
ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά 
και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα 
υπεύθυνη δήλωσή του.  

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο προσκοµίζοντας, µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 
συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 
β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εντός της αρχικής (ή της 
παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσµίας, ή αν τα προσκοµισθέντα είναι ελλιπή 

                                                 
9  Σηµειώνεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3669/08 κατά την οποία για την ακύρωση 

διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού 
Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει 
την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την 
έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 27 του ν. 3669/08, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση 
ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή 
απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 
διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 
 

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

(παρ. 5 – 10) του 3669/08, καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 39 του ν. 3669/08. 
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση 

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

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

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

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

 
5.3 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : 
 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

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

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση.  
 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική.  

 
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων 
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αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

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

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων10: 

 

7.1  Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων (Κ∆Ε). 
 
 

7.2            Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 
µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ν. 3669/08  και η 
Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-
8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1590)]. 

 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
Ο Ν3886/2010 «ΠΕΡΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  
. 
 

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

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 

8.1    Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. ∆.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από 
την Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και το Π.∆.Ε. (ΕΠ0228 2013ΕΠ02280025), 

 και υπόκειται στις κρατήσεις11 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).12  

 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

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

 

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

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

11        Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου. 
12  Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                

∆ιακήρυξη. 
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8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν. 3669/08 και 
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού 
τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 

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

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο 
έξι ηµερολογιακές (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.  

 
 
 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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

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

έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)». 
 
  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε …10.500.000  
Ευρώ και αναλύεται σε13: 
∆απάνη Εργασιών……6.625.299,27 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) …1.192.553,87 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
…703.606,78…€…………., που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 57 
παρ. 3  ν. 3669/08, Αναθεώρηση…15.125,45 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 23%………1.963.414,64 €  
  

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ∆.∆  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   ∆ΗΜΟΥ    ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Ο.Τ 353. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

 

Το νέο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολιου οροθετείται σε οικόπεδο εµβαδού 8.111,45 µ2 εντός του 

σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, στο Ο.Τ 353.Εκει υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του ∆ηµοτικού 

Γηροκοµείου Αργοστολίου, οι οποίες κατεδαφίστηκαν. 

Το φυσικό αντικείµενο της πράξης αφορά στην κατασκευή της Β Φάσης του νέου ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολιου. 
Η πράξη (κατασκευή Β Φάσης) αποτελείται από ένα υποέργο και περιλαµβάνει την κατασκευή των 
τεσσάρων κτιρίων (πτερύγων) Ζ, Ε, Ε’, Η, συνολικής επιφανείας 3.984,80 τ.µ αποτελούµενα από τρία 
επίπεδα (υπόγεια, κάτω ισόγειο, άνω ισόγειο) και δυναµικότητας 78 τροφίµων. Επιπλέον 
συµπεριλαµβάνεται ο απαραίτητος µηχανολογικός εξοπλισµός των παραπάνω εγκαταστάσεων καθώς 
και η πλήρης διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (εκτός του ιατροτεχνικου και ξενοδοχειακού 
εξοπλισµού). 
Η κατασκευή της Α Φάσης του έργου περιλαµβάνει την κατασκευή πέντε κτιρίων (πτέρυγες) Α’, Β, Γ, ∆ 
και ∆’ τα οποία έχουν ήδη κατασκευασθεί και είναι στην φάση ολοκλήρωσης των από Εθνικούς Πόρους. 
Με την υλοποίηση του 1ου υποέργου θα έχουν πλήρως κατασκευασθεί  (4) τέσσερα κτίρια (πτέρυγες) 
Ζ,Ε,Ε’,Η συνολικός επιφανείας 3.984,80 τ.µ αποτελούµενα από τρία επίπεδα (υπογειο,κατω ισόγειο, 
άνω ισόγειο).  
 

                                                 
13      Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη για απολογιστικά εκτελούµενες 

εργασίες. 
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Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από 
ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  

 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται 
ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

 

 

 

∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

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

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

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

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

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

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

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

• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας 
«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 
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• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» 
σε «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 

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

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ………….15 

ΜΗΝΕΣ………….. από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης14.  
                   Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ15. 
 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» των 

άρθρων 111 παρ. 10 περ. α)  και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόµου αυτού. 

  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης   σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 16.  
 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08. 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.17, ήτοι στο ποσό των …170.430,00……… ΕΥΡΩ. Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου18 και σε περίπτωση 
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυµία του διαγωνιζόµενου 

νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το 
οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως 
µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες 

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

έναρξη των εργασιών. 
15  Προσοχή: η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών που τυχόν τίθενται έχει ως 

αποτέλεσµα την επιβολή ποινικών ρητρών µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται ο τρόπος της 
επιβολής τους (δηλαδή τι ποσοστό επιβάλλεται για κάθε ηµέρα καθυστέρησης) 

  
16     Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 

6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7  και 9  (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του 
ν. 3669/08 και όχι συστήµατα όπου υποβάλλονται τεχνικές προσφορές. 

17  Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3669/08, µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 

18  Όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
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ηµέρες19 από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3669/08. 

 Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση 
δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση.  

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

µικρότερο των …10…… µηνών20, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 23 
παρ. 2 και 3 του Π.∆. 609/85), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 4 
παρ. 12 του ν 3481/06). 

  
15.4  Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Kυρίου του Εργου (∆ηµοτικό 

Γηροκοµείο Αργοστολίου), εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)21 
 
16.1 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 που προστέθηκε 

στην παράγραφο 10 περ. β του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  

 
16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση  
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%22 επί 
του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α., ήτοι ποσού …8.521.459,92Χ5%=426.073,00 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο 
ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του νοµίµου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για 
την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το 
ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισµού. 
 
 
 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3669/08. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισµό, ορίζεται η   ……..        Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η ……….. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή, αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή23 και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε …ΦΑΧ…. 24 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  

                                                 
19    Εννοείται ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερο χρόνο κατάπτωσης π.χ. 3 εργάσιµες 

ή 5 ηµερολογιακές ηµέρες. 
20     Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι κατά τριάντα τουλάχιστον µέρες 

µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας.  
21  Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά τα άρθρα 50 και 51 του ν. 3669/08, οπότε µνηµονεύονται και 

οι απαραίτητες λεπτοµέρειες.  
22  Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 
23  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
24  Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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(10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν 
τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της 
προθεσµίας της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της 
δηµοπρασίας έξι τουλάχιστον (ηµερολογιακές) ηµέρες πριν την ηµέρα του 
διαγωνισµού (η ηµέρα αυτή δεν προσµετράται).  

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστηµα εννιά µηνών25, από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά την παρ. 7 – 9  του άρθρου 15 

του ν. 3669/08, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο αριθ. Ε. 
16/2007 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  Προκήρυξη σύµβασης συνταγµένη κατά το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο του 
Κανονισµού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δηµοσίευση στις 
……στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 

δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των …5000…… ΕΥΡΩ, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο 
του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

                                                 
25  Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3669/08.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:   

 

α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην στην 4η και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και στην 3η και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 
3669/2008 – ΦΕΚ Α116/18. 

είτε  : 

β. προέρχονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., 
είτε  

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

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 
3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% 
της καλούµενης κατηγορίας26.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το 
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη του ΜΕΕΠ, µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας)27. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.  
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα 
 

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

                                                 
26      Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την 

οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να 
συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. 

27       Η παρ. 21.4 τίθεται µόνο αν δικαιολογείται από τον προϋπολογισµό συγκεκριµένης  οµάδας  
εργασιών του έργου. 
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1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειµένου περί 
αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια 
παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 
προέλευσής της. 

2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το 
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) 
απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).  

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

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

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

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

 

6. Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα28 

Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. ∆.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από την 
Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και το Π.∆.Ε. (ΕΠ0228 2013ΕΠ02280025).  

 

7. Τεχνική ικανότητα29. 

Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις το σύνολο  των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 
κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 
σηµαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον 
τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε 
τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να 
διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή 

                                                 
28       Τίθεται υπό την έννοια της πιστοληπτικής (δανειοληπτικής) ικανότητας, µόνο όταν, κατά τη διάταξη 

του άρθρου 20 παρ. 8, δηµοπρατείται έργο µε συνολικό προϋπολογισµό ανώτερο της 4ης ταξης 
του Μ.Ε.ΕΠ. (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

29       Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή της εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που εκτελέστηκαν 
εντός της τελευταίας 5ετίας) για να καλυφθεί η περίπτωση αλλοδαπών εργ. επιχ/σεων, που 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι 
έχουν πράγµατι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο (σχετικά βλέπετε 
άρθρο 147 του ν. 3669/08).  

Επίσης, µπορεί να τίθενται απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας και για τις ηµεδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις (αντίστοιχες µε αυτές που τίθενται για τις αλλοδαπές), κατόπιν σχετικής εγκριτικής 
απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., κατά τη διάταξη του άρθρου 15 παρ.4 του ν. 3669/08. 
Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
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Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  
 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45) αντίγραφο, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π., 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

 

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη 
και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το 
άρθρο  151 του ν. 3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18). 

 
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε 
το άρθρο  145 του ν. 3669/08 (46 της Οδηγίας 2004/18).  
Για την τεκµηρίωση του δικαιώµατος συµµετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη 
ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. 23.2.2.στ΄. 
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 
 

23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκοµιστούν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα 
προσκοµίσουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση30. Η Ενηµερότητα Πτυχίου επί ποινή 
αποκλεισµού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής 
των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα 
που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας 
κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά 
την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή 
εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται 
ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο 
ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική 
ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. 
 

 
 

23.2.2 Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν: 

α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εµφαίνεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις αυτές. 

                                                 
30     ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο διαγωνισµό συµµετέχουν σε κοινοπραξία (για την κάλυψη κατηγοριών 

του έργου µε µικρό προϋπολογισµό)  και επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου (δηλαδή 
τάξεων 2ης και κατώτερες), πρέπει να συµπληρώνεται η παρούσα ∆ιακήρυξη µε όρους από τον 
Τύπο Β που αναφέρονται στα δικαιολογητικά συµµετοχής τέτοιων επιχειρήσεων. Τέτοιοι όροι 
είναι των παρ. 23.2.2.α, β, γ, ε. Πρέπει επίσης να προστεθούν οι διατάξεις της παρ. 23.2.4 του 
Τύπου Β. 
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β. Για την περίπτωση 2:  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής 
Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες 
στο µητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν 
αποκλεισµό των υποψηφίων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η 
ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του 
ποινικού µητρώου.    

γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις σε 
ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς) περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της Εργοληπτικής. Επιχείρησης., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  

      δ. Για την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, που αφορούν τόσο την ίδια 
όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3669/08). 
Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική 
βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και 
ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής της. 

ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εργοληπτικής 
επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή η οποία της στερεί 
το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία.   

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 
ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνη δήλωση.  

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

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

 Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους 
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 
3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18), απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που µνηµονεύονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους, δεν  προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης 
να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της δηµοπράτησης.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί 
επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο 
δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης 
περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση 
πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων 
βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των 
εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λπ.). 
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Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται δεκτά 
χωρίς επικύρωση. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν 
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο 
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, 
όπως ισχύει). ). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. 

Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό, εκτός της βεβαίωσης εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να 
είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  

 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 
παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 

 

23.3 ∆ικαιολογητικά Χρηµατοδοτικής και Οικονοµικής Ικανότητας31 
 
Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής 
επιχείρησης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής 
ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται µε υποψήφιο και θα εξετάσει 
αίτησή του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον 
του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε 
περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να 
αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή 
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις 

 
23.4 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας32 
 

 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν 
είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 
πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις και 
είναι τα εξής: 

υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη 
πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων 
εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε 
τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να 
διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. 

 
 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 

                                                 
31    Η υποχρέωση για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών υφίσταται µόνο εφόσον δηµοπρατείται 

έργο µεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου της 4ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. (βλέπετε άρθρο 20 παρ. 8 του 
ν. 3669/08).  
Αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι µικρότερος µπορεί να τεθεί κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής. 

  
32    Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 και 

αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι γραµµένες σε επίσηµο κατάλογο 
αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργ. Επιχ., µόνο αν 
υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η οποία πρέπει να σηµειώνεται στην 
παρ. 26.4. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 
πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον τα 
ακόλουθα:  

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

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ 
του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω 
διαγωνισµό. Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αµφισβήτησης του 
δικαιώµατος εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την 
σύναψη της σύµβασης.  

Εφόσον η επιχείρηση δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που 
υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκµαίρεται. 

Όταν προσκοµίζεται Ενηµερότητα Πτυχίου, από την οποία προκύπτει η 
νοµιµοποίηση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά, δεν υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, εκτός αν είναι απαραίτητη για τη νοµιµοποίηση της υπογραφής 
προσώπου που δεν προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου (λόγω  αλλαγής στα 
πρόσωπα που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εργοληπτική επιχείρηση). 

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

 

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

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν 
αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 
στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς.  

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

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

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

          γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τρίαντα) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

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

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

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

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

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

         δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε 
µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
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         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι 
επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.  

 
6.  Τα απαιτούµενα …288…………33 µηχανόσηµα  των 0,44€ του ΤΣΜΕ∆Ε 

(υπολογιζόµενα µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο 
ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του 
διαγωνιζοµένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου καλύπτεται µε 
ακέραιο µηχανόσηµο.    

 Γίνονται δεκτά τα µηχανόσηµα και στην περίπτωση που περιλαµβάνονται στο φάκελο 
της οικονοµικής προσφοράς. 

 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.  
 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται 
από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. 
Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 22 παρ. 4 
του ν. 3669/08). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα 
των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε 
κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   

Επισηµαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του ν. 3669/08, ολογράφως και 
αριθµητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής34.  

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή 
λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   

                                                 
33 Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων προκειµένου να 

αποφεύγονται αµφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισµούς των συµµετεχόντων.  
34    Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ν. 

3669/08. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι 
προσαρµόζονται ανάλογα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία35 
 

∆εν απαιτείται σύναψη υπεργολαβικής σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 

26.1     Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 509/2011 Απόφαση. Του ∆Σ του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
26.2  Η παρούσα σύµβαση  υπόκειται  λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις 

απαγορεύσεις των άρθρων 31 και επόµενα του ν. 3669/08. 
 

26.3 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο36. 
Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 
 
 
 
 
 
 

26.437,    
 

………………………………………… 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

  
 
 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό  205/2013  απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής . 
 

 

 

 

 

 

                                                 
35     Η απαίτηση σύναψης υπεργολαβικής σύµβασης από τον ανάδοχο επαφίεται από το νόµο στην 

κρίση της αναθέτουσας αρχής, η οποία µπορεί και να µη ζητήσει τη σύναψη υπεργολαβίας. 
Στην περίπτωση αυτή το άρθρο αυτό δεν τίθεται.  

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

απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 3669/08. 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση ότι επειδή το παραπάνω 

έργο δεν είναι εγγεγραµµένο µέχρι σήµερα στον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου ,  κατά την 

υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου να έχει διασφαλιστεί και εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

η απαιτούµενη πίστωση για την υλοποίησή του. 

Ο κ. Σταύρος  Γρηγορόπουλος αφού καταθέτει την άποψή του  ότι η φροντίδα των ηλικιωµένων είναι 

αποκλειστική αρµοδιότητα του Κράτους , δηλώνει και αυτός ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την 

προϋπόθεση ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου να έχει διασφαλιστεί η 

απαιτούµενη πίστωση . 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τον  Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων 

(Κ∆Ε). 
3)          Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή 
Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ν. 3669/08  και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για 
την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 

4). Τις  διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

Ο Ν3886/2010 «ΠΕΡΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  
. 

5). Τις  σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή 

ανάδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) 

προϋπολογισµού 10.500.000,00 € ( µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α ) το οποίο χρηµατοδοτείται  από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου –Ιονίων Νησιών 2007-2013. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

                                                                           Α∆Α: ΒΛ93ΩΕ5-0ΑΜ                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  206 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δικαστικού επιµελητή για επίδοση ανάκλησης προσωρινής  
διαταγής(πεζογέφυρας Σάµης) . 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                         
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος   

το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δικαστικού επιµελητή για επίδοση ανάκλησης προσωρινής 

διαταγής(πεζογέφυρας Σάµης) .» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της 

Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής : 

     Στις 6-9-2013 επιδόθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η από 5-9-2013 προσωρινή διαταγή του 

Ειρηνοδικείου Σάµης  µε την οποία  το δικαστήριο απαγόρευε µέχρι τη συζήτηση  της αίτησης των 

ασφαλιστικών µέτρων την εκτέλεση εργασιών που αφορούσαν την τοποθέτηση του δυτικού άκρου της 

προσωρινής πεζογέφυρας  που θα συνδέει τον Καραβόµυλο µε τη Σάµη σε σηµείο που βρίσκεται σε 

απόσταση 5-6- µέτρων από την απέναντι (ανατολική) όχθη αυτής, δηλ.  εκεί που είχε τοποθετηθεί ο 

δυτικός πάσσαλος κατόπιν αιτήσεως του κ. Παναγή ∆ηµουλά. 

      Λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος και της έκτακτης ανάγκης που εξυπηρετούσε η εν λόγω 

κατασκευή δόθηκε από τον κ. ∆ήµαρχο εντολή  στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και αυθηµερόν 

κατατέθηκε αίτηση ανάκλησης της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής. Η αίτηση συζητήθηκε στις 6-9-

2013 και έγινε δεκτή. Άµεσα η εν λόγω ανάκληση της κας Ειρηνοδίκη Σάµης δόθηκε για επίδοση στην 

δικαστική επιµελήτρια κα Αικατερίνη Κούτση. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

      Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση  της επίδοσης από την ως άνω δικαστική 

επιµελήτρια. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος καταψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την  επίδοση της  απόφασης  ανάκλησης της από 5-09-2013  προσωρινής διαταγής του 

Ειρηνοδικείου Σάµης από την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη 

Κούτση  προκειµένου να  την συνεχιστούν  οι   εργασίες που αφορούσαν την τοποθέτηση του δυτικού 

άκρου της προσωρινής πεζογέφυρας  που θα συνδέει τον Καραβόµυλο µε τη Σάµη . 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Α∆Α:   ΒΛ93ΩΕ5-606                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  207  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ :Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου Αργοστολίου 

                 ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                   
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 1ο θέµα  

εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου Αργοστολίου ενώπιον 

του Τριµελούς Εφετείου Πατρών» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 42525/6-09-2013 αίτηση του 

∆ήµαρχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου κ. Γεωργίου Τσιλιµιδού που έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζω συνηµµένα το αρ. 596/2012 Κλητήριο Θέσπισµα της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών και την 

377/2012 απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας για υπόθεση που αφορά την περίοδο που 

ασκούσα τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου Αργοστολίου και παρακαλώ να µε ενηµερώσετε εγκαίρως για την 

δυνατότητα του ορισµού δικηγόρου σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (άρθρα 72 και 176 Ν 3852/2010) 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου 

 κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 

 Σύµφωνα µε την µε αριθ. 596/2012 κλήση του κου Αντιεισαγγελέα Εφετών ο πρώην ∆ήµαρχος 

Αργοστολίου κ. Γεώργιος Τσιλιµιδός καλείται να εµφανισθεί στην δικάσιµο της 24.09.2013 ενώπιον του 

Τριµελούς Εφετείου Πατρών, κατόπιν έφεσης που άσκησε κατά της µε αριθ. 377/1012 απόφασης του 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας.  Ο πρώην ∆ήµαρχος Αργοστολίου έχει υποβάλει στην 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

Οικονοµική Επιτροπή την µε αριθµό πρωτοκόλλου 42525/06.09.2013 αίτησή του προκειµένου ο ∆ήµος 

Κεφαλλονιάς να του παρέχει νοµική κάλυψη κατά την εκδίκαση της ως άνω ποινικής. 

 Επειδή ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται να παράσχει στον πρώην ∆ήµαρχο Αργοστολίου νοµική 

κάλυψη κατά την εκδίκαση της ποινικής αυτής υπόθεσης (άρθρο 244 του ν. 3852/2010) και µέχρι των 

νόµιµων ορίων αµοιβών όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία εφόσον η ποινική 

δίωξη δεν έχει προέλθει από καταγγελία της υπηρεσίας, γεγονός, το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί 

από τον αιτούντα. 

 Επειδή κωλύοµαι να παραστώ κατά την ανωτέρω δικάσιµο και να εκπροσωπήσω τον πρώην 

∆ήµαρχο Αργοστολίου ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών λόγω δικαστικών υποχρεώσεων 

γεγονός το οποίο καθίσταται περισσότερο δυσχερές λόγω του ότι απαιτείται µετάβαση εκτός έδρας του 

∆ήµου, παρακαλώ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως εγκρίνετε σύµφωνα και µε την από 

06.09.2013 επιστολή του κ. Τσιλιµιδού τον ορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειµένου να παραστεί 

κατά την δικάσιµο της 24.09.2013 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς 

Εφετείου Πατρών και να εκπροσωπήσει τον κ. Γεώργιο Τσιλιµιδό κατά την εκδίκαση της ποινικής 

υπόθεσης του σύµφωνα µε το µε αριθµό 596/2012 κλητήριο θέσπισµα του Αντιεισαγγελέα Εφετών. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

 2) την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας . 

και τέλος επειδή κωλύεται να παραστεί  κατά την ανωτέρω δικάσιµο και να εκπροσωπήσει  τον πρώην  

∆ήµαρχο Αργοστολίου κ. Γεώργιο Τσιλιµιδό  η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου :    

 
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1.  Ορίζει  τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εφετείου Πατρών κ.  Παπανικολάου Βασίλειο     προκειµένου 

να παραστεί κατά την δικάσιµο της 24.09.2013 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 

Τριµελούς Εφετείου Πατρών και να εκπροσωπήσει τον κ. Γεώργιο Τσιλιµιδό κατά την εκδίκαση της 

ποινικής υπόθεσης του σύµφωνα µε το µε αριθµό 596/2012 κλητήριο θέσπισµα του Αντιεισαγγελέα 

Εφετών. 

2. Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές 

αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

                                                                              Α∆Α: ΒΛ93ΩΕ5-Ν9Φ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  208  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ :Απόφαση περί µη άσκησης  παρέµβασης σε ανακοίνωση δίκης Ιωάννου Φαρακλού. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                         
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απόφαση περί άσκησης ή µη παρέµβασης σε ανακοίνωση δίκης 

Ιωάννου Φαρακλού.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του 

∆ήµου κ. Νίκης χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

     Με την από 2-5-2012 ανακοίνωση δίκης ο κ. Ιωάννης Φαρακλός ανακοινώνει  στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

την εκκρεµή  µεταξύ αυτού και των Ιωάννας Αναλυτή και Ντενίζ-Μαρίας Γουλιµή δίκη σχετικά µε επίδικη 

λωρίδα γης  στον οικισµό Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής  η οποία συζητείται  στις 28-1-2014  στο 

Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. 

     Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  υποχρεούτο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του σε περίπτωση 

χαρακτηρισµού της επίδικης έκτασης ως εδαφικής οδού να ασκήσει κύρια παρέµβαση στην ανοιγείσα  

δίκη, διεκδικώντας την κυριότητα του επιδίκου. 

    Επειδή από το µε αριθ. πρωτ. 1250/25-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  συνάγεται 

ότι αφενός από τη µελέτη των συµβολαίων προκύπτουν αντικρουόµενα στοιχεία για την ύπαρξη οδού 

και αφετέρου ότι από το αρχείο της υπηρεσίας τους δεν προκύπτει  ιδιοκτησία του ∆ήµου µε 

συµβολαιογραφική πράξη ή µε άλλη διοικητική πράξη ενώ η επίδικη εδαφική λωρίδα χαρακτηρίζεται ως 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

πεζόδροµος που εξυπηρετεί µόλις 4 ιδιοκτησίες  δεν συντρέχει βάσιµος λόγος για άσκηση 

παρέµβασης. 

    Στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάζεται για ενηµέρωση του φακέλου της υπόθεσης το από 23-7-

2013 ηλεκτρονικό µήνυµα της δικηγόρου κ. Αγγελικής  Χαροκόπου. 

    Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

∆εν συντρέχει βάσιµος λόγος για άσκηση κύριας παρέµβασης  στην ανοιγείσα   δίκη η οποία συζητείται  

στις 28-1-2014  στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. σχετικά µε επίδικη λωρίδα γης  στον οικισµό 

Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

 

                                                                           Α∆Α: ΒΛ9∆ΩΕ5-ΙΦΡ                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                              
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  20 η  Σεπτεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  209  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση ένδικου µέσου έφεσης  κατά της µε αριθ. 85/2013  Απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  43068/10-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά    (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                            
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                 
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Γαλάτης Άγγελος  ( προσήλθε στο 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)  
8. Θεοτόκης Καβαλλιεράτος  (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Σταυρός Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                           
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ένδικου µέσου έφεσης  κατά της µε αριθ. 85/2013  

Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 

εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

       Στις 23-04-2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 1-8-2011 

(αρ. κατ. 136/2011) αγωγή του Πέτρου Ζάχου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως οιονεί καθολικού  

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς για την καταβολή ποσού 52.504,40 € από εργασίες µεταφορών 

ετών 2003-2006.   

       Οι ως άνω  συµβάσεις κρίθηκαν άκυρες λόγω µη τήρησης νόµιµης διαδικασίας η αγωγή όµως έγινε 

δεκτή µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. 

       Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 

όλων των ένδικων  βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων. 

     Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική  Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του 

ένδικου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 85/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας. 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α  
   
  

 

 

 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει εφόσον οι εν λόγω εργασίες έχουν γίνει να εξοφληθεί η οφοιλή και να 

µην γίνει έφεση και ψηφίζει την πρότασή του. 

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος  συµφωνεί µε την πρόταση του κ. Ζαπάντη. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Την άσκηση  του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 85/2013 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας . 

2. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση  του εν 

λόγω ενδίκου µέσου της έφεσης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 


