
 

  
 

                                                                                                              Α∆Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/ 2012 

 

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής  σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  
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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 1ο θέµα                                Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος        ηµερήσιας διάταξης)                                                               
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8. Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 2 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας 
διάταξης: «Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής  σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα  παρακάτω:  
 
 Σε σχέση µε τις υπ’ αριθµ. 212/2012, 213/2012, 214/2012 διαταγές πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπέρ του Λουκάτου 
Ιωάννη και εις βάρος του ∆ήµου Κεφαλονιάς δεδοµένου ότι αυτές αφορούν πραγµατικές οφειλές του ∆ήµου ως διαδόχου του 
πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και δεδοµένου ότι απειλούµεθα µε κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασµών µας για τα επίµαχα ποσά 
κάτι που θα συνεπάγεται και περαιτέρω δυσλειτουργία στην οικονοµική δράση του ∆ήµου όπως και καταβολή επιπλέον εξόδων και 
των σχετικών τόκων υπερηµερίας 
                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Να παραιτηθούµε από κάθε ένδικο µέσο και προσφυγή εις βάρος των ως άνω διαταγών πληρωµής καθώς τα επίµαχα ποσά δεν 
δικαιολογούν να διακινδυνεύσει ο ∆ήµος και νέα εµπλοκή στους λογαριασµούς του. 
Αναλυτικά επιδικάστηκαν :  
1. η  212/2012 διαταγή πληρωµής  ποσού 6.795,75 € από οφειλή πρώην ∆ήµου Αργοστολίου για το έργο«∆ιαµόρφωση δρόµου 
στην θέση Λαγκαδάκι ∆ ∆ ∆ειλινάτων.» 
2. Η 213/2012 διαταγή πληρωµής  ποσού 6.918,75 € από οφειλή πρώην ∆ήµου Αργοστολίου για το έργο«∆ιαµόρφωση δρόµου 
στην θέση  Καλαφάτάτα  ∆ ∆ ∆ειλινάτων.» 
3. Η 214/2012 διαταγή πληρωµής  ποσού 6.918,75 € από οφειλή πρώην ∆ήµου Αργοστολίου για το έργο« ∆ιάνοιξη και 
∆ιαµόρφωση δρόµου  ∆ ∆ ∆ειλινάτων.» 
 
Επίσης καταθέτει στην Επιτροπή την ∆ήλωση του κ. Ιωάννη Λουκάτου κατοίκου ∆αυγάτων που έχει ως εξής: 
 
 
 
                                               ∆ΗΛΩΣΗ 
       Λουκάτου Ιωάννη του Παναγή, κατοίκου ∆αυγάτων  Κεφαλλονιάς 
 



 

  
 

Σε σχέση µε τις υπ’ αριθµ. 212/2012, 213/2012, 214/2012 διαταγές πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου σας  δηλώνω ότι 
εφόσον η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς δεν προβεί σε ένδικα µέσα εναντίον των ως άνω δικαστικών αποφάσεων 
δεν πρόκειται να προβώ σε κατάσχεση εναντίον  λογαριασµού του ∆ήµου και παραιτούµαι σ’ αυτή την περίπτωση και µόνο από 
τόκους, δικαστικά έξοδα κ.λ.π. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πρέπει η εισήγηση της παραίτησης  από τα ένδικα µέσα να συνοδεύεται 
και από την γνωµάτευση της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που δεν προσκοµίζεται.  
Προσθέτει επίσης ότι  η Οικονοµική Επιτροπή  πρέπει να έχει ίδια θέση µε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις που έχουν 
παρουσιαστεί και  µέχρι τώρα έχει αποφασίσει για την λήψη όλων των ένδικων µέσων. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά ΅:  
 
 1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2.Την παραπάνω εισήγηση :   
3. την ∆ήλωση του κ. Ιωάννη Λουκάτου :  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την παραίτηση  από κάθε ένδικο µέσο και προσφυγή εις βάρος των ως άνω διαταγών πληρωµής καθώς τα επίµαχα 
ποσά δεν δικαιολογούν να διακινδυνεύσει ο ∆ήµος και νέα εµπλοκή στους λογαριασµούς του. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

                                                                                                           Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ5-ΕΑΨ                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264/ 2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «∆ιαρρύθµιση ισογείου Θεάτρου Ληξουρίου για εγκατάσταση ΚΕΠ.» 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  
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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 1ο θέµα                                Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος        ηµερήσιας διάταξης)                                                               
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8. Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 2 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας 
διάταξης: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «∆ιαρρύθµιση ισογείου Θεάτρου Ληξουρίου για εγκατάσταση ΚΕΠ.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:    
Θ Ε Μ Α :       Εισήγηση για το έργο  «    ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ       
                      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΠ »  
Σ Χ Ε Τ.:   Η υπ΄ αριθµ.  149/ 2012 απόφαση του ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Σας διαβιβάζουµε την τεχνική έκθεση και το προϋπολογισµό του έργου  «   ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΠ » όπως εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 149 / 2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες ήτοι: 

1) Εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραµµα και στο προϋπολογισµό του ∆ήµου εξειδικευµένης πίστωσης προορισµένης για το έργο 
αυτό. 

2) Ανάθεση εκτέλεσης λόγω µικρού προϋπολογισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15, του Π∆ 171 / 87 
                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     

                                                                         Π. ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 

 
 
 

ΕΡΓΟ: ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΠ. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 
      Α. Κατασκευή δύο τοίχων από γυψοσανίδα. 
      Β. Επενδύσεις τοίχων και δαπέδου µε πλακίδια πορσελάνης . 
      Γ. Εξοπλισµός WC µε είδη υγιεινής. 



 

  
 

      ∆. Χρωµατισµοί τοίχων. 
      Ε. Επισκευή ψευδοροφής. 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου. 
      

2. ∆ΑΠΑΝΗ: 
 
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.869,11 χωρίς Φ.Π.Α ενώ η συνολική απαιτούµενη δαπάνη µε το Φ.Π.Α ανέρχεται 
στο ποσό των 7.219,00. 
    ΛΗΞΟΥΡΙ 5-12-2011 
    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι απέχει της ψηφοφορίας και  καταγγέλλει την όλη διαδικασία γιατί το θέµα αυτό συζητήθηκε 
στις 27-09-2012 στην Επιτροπή και µε την 192/2012 απόφαση της δεν έχει  εγκρίνει την εισήγηση γιατί το έργο είχε ήδη εκτελεστεί 
.Επίσης σηµειώνει το φαινόµενο να εκτελούνται πρώτα  εργασίες και µετά να ζητά η ∆ηµοτική Αρχή την έγκρισή τους από το 
αρµόδιο όργανο του ∆ήµου επαναλαµβάνεται συχνά ,µε αποτέλεσµα να µην γίνεται σωστά η διαχείριση του ∆ηµόσιου χρήµατος. 
1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2.Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την  απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «∆ιαρρύθµιση ισογείου Θεάτρου Ληξουρίου για εγκατάσταση 

ΚΕΠ.» αντί ποσού 7.074,63 €. 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου στην Τερψιχόρη Γονή    Ε.∆.Ε που προσέφερε  ενιαία έκπτωση επί των 

τιµών του τιµολογίου της µελέτης ποσοστό  2%.  
3. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού  7.074,63 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον προϋπολογισµό 2012 από τον Κ.Α 

10.7331.08. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 / 2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  
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 οκτώ   (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα  
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος, κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο  του 
Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο 
Φιλιππάτο ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη 
Αναδόχου του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 

 Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

Σύµφωνα µε αυτό εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 

1. Να κηρυχτεί άγονος ο διαγωνισµός καθότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

 2. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18 της διακήρυξης του έργου, καλείστε να καθορίσετε µε πράξη σας νέα ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της. 

 Τονίζεται ότι η Απόφασή σας αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί µε ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σε όσους έλαβαν τεύχη αυτού. 

 

Συνηµµένα: Πίνακας ∆ιαγωνιζοµένων. 

Αργοστόλι, 11-12-201 Αριθµ. Πρωτ.: 52470 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ηµοπρασίας του έργου: 



 

  
 

«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  

Προϋπολογισµού 395.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆. Κεφαλονιάς, η επιτροπή διεξαγωγής της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 230/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως Πρόεδρος, 

2) Αικατερίνη Αµαραντίδου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος, 

3) Γεωργία Βλάχου, ως Γραµµατέας και Μέλος 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν σφραγισµένο 

φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ……………………………………………………………………………………….… 

2) …………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Σε αυτή την φάση, 1ον) ελέγχθηκε η νοµιµότητα εκπροσώπησης και 2ον) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 

στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού µονόγραψε τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη στην αποσφράγισή 

τους και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών ως εξής: 

1) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

2) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

3) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

4) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

5) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

6) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

7) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 



 

  
 

8) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

9) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%). 

10) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………… επί τοις εκατό 

(…………%).  

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς όλων των 

διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του ΠΙΝΑΚΑ Ι 

κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Πρακτικού αυτού. 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων και το δικαίωµα 

συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, καθώς και η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 

23 και 24 της διακήρυξης.  

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

ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών. 

Τέλος παρακρατήθηκαν τα απαιτούµενα (11) µηχανόσηµα. 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν απέρριψε καµία από τις προσφορές κρίνοντάς τις παραδεκτές. Προσωρινός µειοδότης 

αναδεικνύεται ο ……………..……………………….. µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης………………………………………………….. επί 

τοις εκατό (…………….%). 

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

Η Επιτροπή  

1) Γεράσιµος Φιλιππάτος (Πρόεδρος) 

2) Αικατερίνη Αµαραντίδου (Αναπληρωµατικό Μέλος) 

3) Γεωργία Βλάχου (Γραµµατέας-Μέλος) 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Tο άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. Τα Άρθρα 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
3. Το Άρθρο 4.1ι της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
4.  ΤΙΣ 230 ΚΑΙ 217/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
     Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου :  

«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  

         2. Κηρύττει άγονο τον διαγωνισµό καθότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
         3. Ορίζει, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18 της διακήρυξης ως νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
             την 8/01/2013. 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                Αλέξανδρος Παρίσης 
 



 

  
 

 
 
 

                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α∆Α: Β4ΜΛΩΕ5-2ΩΛ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266 / 2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: 
Αποκατάσταση όψεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου έργου Θουκυδίδη Βαλεντή. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  
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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 
 

 

Ο Πρόεδρος, κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο  του 

Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο 

Φιλιππάτο ο οποίος  εισηγούµενος  το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη 

Αναδόχου του έργου: Αποκατάσταση όψεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου έργου 

Θουκυδίδη Βαλεντή» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

 Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό µαζί µε τον φάκελο του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ». 

 
Σύµφωνα µε αυτό και καθότι ουδεµία ένσταση έγινε στο διάστηµα από και 14-12-2012 έως και 18-12-2012 εισηγούµαστε 

στην Επιτροπή σας: 
 
1. Να εγκρίνει το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού και να κατακυρώσει στην µειοδότρια «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ» την 

κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση έκπτωση 5,00%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 
 

 2. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του 
µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται 
ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή 
και περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της 



 

  
 

διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για 
υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης   επισηµαίνει  ότι ενώ έπρεπε να γίνει  γενική  επισκευή για την  λειτουργική αναβάθµιση του κτιρίου µε το 
έργο αυτό ουσιαστικά γίνεται µια επιδιόρθωση των όψεων και για τους λόγους αυτούς  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι στην υπάρχουσα µελέτη προβλέπεται µόνο µερική στατική αποκατάσταση του φέροντος 
οργανισµού του σχολείου και η διαµόρφωση των όψεων του, άρα αποσπασµατικές εργασίες και όχι συνολική αποκατάσταση του 
κτιρίου , προτείνει την εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία και ψηφίζει την πρότασή του. 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
                1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
                2. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  193, 221, 231, 236/2012 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
  3. ΤΑ ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 4. ΤΟ  Άρθρο 4.1ι της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
                Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας:    
  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση όψεων και 

διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου έργου Θουκυδίδη Βαλεντή», το οποίο αποτελεί και 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Κατακυρώνει στην µειοδότρια «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ» την κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση έκπτωση 5,00%) 

επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 

3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον 
κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή και 
περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για 
υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

                                                                                                             Α∆Α: Β4ΜΛΩΕ5-Σ5Π 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 267 / 2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: 
     ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  
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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8. Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο του 

Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο 

Φιλιππάτο   οποίος  εισηγούµενος το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη 

Αναδόχου του έργου: «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
            2. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
            3. Άρθρο 4.1ι της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 

  Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό µαζί µε τον φάκελο του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου 
του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ». 

 
Σύµφωνα µε αυτό και καθότι ουδεµία ένσταση έγινε στο διάστηµα από και 11-12-2012 έως και 17-12-2012 εισηγούµαστε 

στην Επιτροπή σας: 
 
1. Να εγκρίνει το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού και να κατακυρώσει στην µειοδότρια εταιρεία «ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.» 

την κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση έκπτωση 38,02%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 
(Κ.∆.Ε.). 

 
 2. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του 
µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται 
ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή 
και περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για 
υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. 



 

  
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω: «Ψηφίζω την δηµοπράτηση του έργου µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1). Να µην 
ξηλωθούν τα παλιά ΄πεζοδρόµια της κεντρικής λεωφόρου, επειδή είναι καλυµµένα µε πέτρα και το έργο έχει γίνει σχετικά 
πρόσφατα.  
2) η πεζοδρόµηση να γίνει σε ένα επίπεδο λίγο χαµηλότερα από το πεζοδρόµιο επειδή ο δρόµος είναι κατηφορικός , ώστε να µην 
δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ιδιοκτησίες από όµβρια νερά. 3) Θα πρέπει να  αποξυλωθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ. 4) Πρέπει να 
προχωρήσει η διαδικασία επέκτασης  σχεδίου Σκάλας ώστε να προκύψει Περιµετρικός ∆ρόµος του οικισµού για να 
αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα κίνησης και στάθµευσης που θα προκύψουν.» 
 και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
 1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2.Την ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 3. Τα Άρθρα 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 4. Το Άρθρο 4.1ι της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 

χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Κατακυρώνει στην µειοδότρια εταιρεία «ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.» την κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση έκπτωση 38,02%) 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 
3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον 
κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή και 
περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για 
υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Α∆Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΙΡΠ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 / 2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής –διάθεσης πίστωσης και κατάρτιση των όρων –σύνταξη διακήρυξης για την 

δηµοπράτηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Ε Ερίσου ∆. Κεφαλλονιάς, Θέση: Κουρνή/  

Φραµπέλου-Φάκιστρα»  

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε  συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012 
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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος, κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο  

του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. 

Γεράσιµο Φιλιππάτο  ο οποίος   εισηγούµενος  το 4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση κατασκευής –διάθεσης πίστωσης 

και κατάρτιση των όρων –σύνταξη διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Ε Ερίσου 

∆ . Κεφαλλονιάς ,Θέση : Κουρνή/  Φραµπέλου-Φάκιστρα» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ:  

«ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ» 
∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
Εφαρµογή διατάξεων:  

Άρθρο 72-παρ.1ε Ν.3852/10 
Άρθρα 4,15 Ν.3669/08 

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

καλείστε για την έγκριση των όρων της ∆ιακήρυξης, βάσει της Απόφασης 350/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των άρθρων 72-

παρ.1ε του Ν.3852/10 και των άρθρων 4,15 Ν.3669/08. 

 Τονίζεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 132.594,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης για το έτος 2012 είναι 180.000,00 ευρώ στον κωδικό εξόδων µε Κ.Α. 25.7336.03. 

  Το Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού   έχει ως εξής: 



 

  
 

             

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ:  
«ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ» 
∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
ΣΑΤΑ 2012 (Κ.Α. 25.7336.03 & πίστωση 
132.594,00 €) 
 

    

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΕ: 268/2012 

 

∆∆ 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   

 
 

Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

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

 
 

ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  
∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

(ΘΕΣΗ:«ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ») 
 
 

Προϋπολογισµού 132.594,00 Ευρώ  
(µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 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 – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 

   

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

2 

   

Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  2 

   

Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 5 

   

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 

   

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 

   

Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 6 

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7 

   

Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  7 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 

   

Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8 

   

Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 9 



 

  
 

   

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  9 

   

Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  9 

   

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9 

   

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

10 

   

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10 

   

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 

   

Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 10 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11 

   

Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11 

   

Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  12 

   

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  15 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 17 

 



 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: 
 

Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26710-22933 
Telefax : 26710-28515 
E-mail1 :  

 
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/Τµήµα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών …-Κτηριακών - Η/Μ Έργων. 

 
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου Λ. Βεργωτή 160 

(Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 

του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 

στην παρούσα δηµοπρασία. 
- «Ανάδοχος/εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης 

µε τον κύριο του έργου.  
- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» 

είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. 

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 
δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 

 
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 ∆.Τ.Υ./Τµήµα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών…-Κτηριακών-Η/Μ 
Έργων, οδός Λ. Βεργωτή 160, Πληροφορίες Γεράσιµος Π. Φιλιππάτος, τηλ.: 26710-22472. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την Πέµπτη (07-2-2013). Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

                                                 
 



 

   

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε εξήντα (60) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε).  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή 
του διαγωνιζόµενου:  

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

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   
• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

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

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

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

κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, µπορούν να 
υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό δεν 
έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 



 

   

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

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

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

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

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

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε),  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί 
την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος 
παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το 
άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα 
αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, 
αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν 
είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της 
αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).  
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 διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 



 

   

έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο 
Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το 
άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η 
οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.  

 

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

 

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

 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται 
αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από 
όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της 
ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων 
στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 
του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της 
υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και 
κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί 
µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική 
απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    



 

   

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια 
κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 
26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση 
εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι 
αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων, 
καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε 
υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

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

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό 
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη 
σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν.  3669/08 
προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις 
απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

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

 
β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η 
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο 
µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 

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



 

   

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

10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

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

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές 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 έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

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

 
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 

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

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 

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

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

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

 

 

7.1   Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  
                    έργων» (Κ∆Ε).   



 

   

 
7.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 
 

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) 

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

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 (µε Κ.Α. προϋπολογισµού έργου 

25.7336.03) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 
137 Α’ /24-8-93). 

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

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

 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και (ενδεχοµένως) 

το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 

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

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

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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



 

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
  «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
  (ΘΕΣΗ: «ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ- ΦΑΚΙΣΤΡΑ») 
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 132.594,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 79.353,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.283,54 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 14.045,48 
€ 
Αναθεώρηση 117,98 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 24.794,00 € 
 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Τ.Κ. Κοθρέα ∆.Ε. Ερίσου ∆. Κεφαλονιάς. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

 1. ∆ιάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαµέτρου 8,5" (228 mm) σε πετρώµατα σκληρά. 

 2. Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 8,5" (228 mm) και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. 

 3. Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
υδρογεωτρύπανου  

 4. ∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 8,5" σε Φ 15,5" σε σκληρά πετρώµατα. 

 5. Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας 10,75" πάχους 6mm. 

 
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 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους 
και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

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

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

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

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



 

   

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

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

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

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

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

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

 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές 

ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 

του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς 

µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές του τιµολογίου, που εκφράζεται σε ακέραιες 
µονάδες επί τοις εκατό (%). του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  

 
 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 (Κ∆Ε). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 

15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.154,00 
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 
1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών της.   

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

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου 
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή 



 

   

αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

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

220 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 22-9-2013. 

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

νόµιµη περίπτωση. 
 
 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆ΕΝ 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 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού 5.385,00 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι 
µεγαλύτερο του 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 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% 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 (Κ∆Ε). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η 12-2-2013, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.µ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή 
αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΧ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί 
και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση 
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν 
το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού 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 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι (6) µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 



 

   

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής2 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 

Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Ε.16/2007. 

                    Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα 
ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.500,00 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. 

 
 
 
 

                                                 
 



 

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1ης Τάξης και 2ης Τάξης εκτός νοµού και 
σε γειτονικό, για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

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

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

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

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. 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 Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

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 στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει 
να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

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

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

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

8.  Τεχνική ικανότητα. 

  
 

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

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

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

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

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 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
3669/08). 

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, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). 



 

   

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

  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α 
έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των 
κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

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

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των 
παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε 
απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το 
πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

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

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

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

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

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

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. 
Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. 
και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 
άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα. 

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν 
κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 
∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν 



 

   

τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει 
να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε 
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της 
χώρας εγκατάστασής της. 

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

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

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

 
  

23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 
την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 
τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών 
που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός 
πριν τη δηµοπράτηση.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε 
πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο 
δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του 
ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.  

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των 
οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. 
Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και 
δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από 
αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο 
ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από 
τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή 
φωτοαντίγραφα. 

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



 

   

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

 

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

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

Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση 
εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρµόδια 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία και το 
πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). 
Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

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

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: 
(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το 
ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται 
στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε) 

 

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 
   

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

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

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

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

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



 

   

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα αµφισβήτησης 
της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) να ζητήσουν οποιοδήποτε 
έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

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

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

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

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

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
∆ιακήρυξης.  

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

5. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 3. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά 
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), 
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι 
οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα 
Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται). 

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
 



 

   

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

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

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

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

 
6.  Τα απαιτούµενα 05 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο 

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

 

 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο 

το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 
επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν 
συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον 
προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Αποκλείονται 
διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής.  

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

 



 

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε µε την αριθµ. 268/2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Απόφαση. 
 
25.2       Η παρούσα σύµβαση  υπόκειται  λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις 

απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) άρθρα 31-34.  
 
25.3         Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

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

 
25.4 

 
 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 12/2012 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  

 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό 268 /2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Απόφαση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

                                                                                                          Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ5-Ε1Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 269 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επιβολή του ανταποδοτικού καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού έτους 2013. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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 οκτώ   (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα  
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 
 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ττου ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης: : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επιβολή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού τέλους έτους 2013 του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

 

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.  
Συνεπώς για το έτος 2012 οι συντελεστές τελών διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 
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, 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 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013              (Οικιακή 
χρήση) 

3.287.426,59 

  
 
 
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, 

41.027,18 1,70 



 

   

Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 
ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.939,00 0,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013 (επαγγελµατική 
χρήση) 

1.593.862,20 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013              (Οικιακή 
χρήση) 

3.287.426,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013 (επαγγελµατική 
χρήση) 

1.593.862,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.881.288,79 
 
 
 
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.  



 

   

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 ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2013 και αφορά στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  
    

Κωδικός Εξόδου Περιγραφή 
Προϋπολογιζόµενα 

2013 

20.6011.00 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 210.000,00 

20.6021.00 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 400.000,00 

20.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.∆.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 5.000,00 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 25.000,00 

20.6052.00 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  100.000,00 

20. 6061 Είδη Ατοµικής προστασίας προσωπικού  10.000,00 

20. 6063 Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα κλπ) 15.000,00 

20. 6211  
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 650.000,00 

20. 6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών Εγκαταστάσεων 15.000,00 

20. 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 5.000,00 

20. 6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 3.000,00 

20. 6253 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών 
αυτοκινήτων 20.000,00 

20. 6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων) 15.000,00 

20. 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  30.000,00 

20. 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 

20. 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 

20.6277.01 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητας 5.000,00 



 

   

20. 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 

20. 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00 

20  6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών 
Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής  5.000,00 

206.411 
Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα 
λιπαντικά διόδια κλπ) 2.000,00 

206.412 Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 

206.414 Μεταφορές εν γένει 5.000,00 

206.422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων 5.000,00 

20. 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 5.000,00 

20. 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 5.000,00 

20. 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 30.000,00 

20. 6641 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 230.000,00 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  10.000,00 

20.6662.01 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας  10.000,00 

20. 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 30.000,00 

20. 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 

20. 6673 Προµήθεια ελαστικών  αυτοκινήτων και µηχανηµάτων  30.000,00 

20. 6681 Υλικά φαρµακείου 2.000,00 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 10.000,00 

20.6682.02 Προµήθεια λαµπτήρων 60.000,00 

20.6682.03 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 

20. 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 10.000,00 

20. 6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 

20. 6699 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 6.000,00 

20.7336.01 Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισµού 80.000,00 

20.7336.07 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 



 

   

 00.6737.01 

Απόδοση   σε Φο∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητα 
Ιονίων Νήσων για τον ολοκληρωµένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων 2.748.780,68 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.883.780,68 
 
 
 
Για το οικονοµικό έτος 2012, εισπράχθηκαν από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς µέσω του παρόχου ∆ΕΗ τα ακόλουθα 
τέλη: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 
(Α) 

ΠΟΣΟ σε € Αναγωγή σε βάση έτους 
ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ  
Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2012 

3.497.788,00 

Αναγωγή για µήνες Οκτώβριο – Νοέµβριο – ∆εκέµβριο 
2012 (προς είσπραξη) (Μ.Ο. µηνός) 

1.043.936,40 

 
 

4.541.724,40 €. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 
(Β) 

ΠΟΣΟ σε € ΠΟΣΟ σε € 

Αποδόσεις σε Φο∆ΣΑ για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων που αφορούν τη χρήση 
του 2012 

1.885.430,30 

∆απάνες ∆ήµου για Ανταποδοτικές Υπηρεσίες 
(πληρωθείσες)  

3.446.862,53 
5.332.292,83 

∆ΙΑΦΟΡΑ (Α) – (Β)  790.568,43 
Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ ως οφειλές έτους 2011   

(Γ) 
 

776.778,00 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

 (Α) – (Β) + (Γ) 
- 13.790,43 

 
 
Η διαφορά των 13.790,43 ευρώ που για τη χρήση 2012 προκύπτει ως µη καλυπτόµενη από την είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών, καλύπτεται (για το ίδιο έτος) βάσει της νοµοθεσίας από τα προβλεπόµενα έσοδα στην 
απόφαση 43/2012 του ∆ηµοτικού συµβουλίου, ήτοι από πολύ µικρό µέρος των εισπραχθέντων τελών 
παρεπιδηµούντων και ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων.  
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγείται να διατηρηθούν στο ίδιο ύψος του 2012, οι συντελεστές 
ανταποδοτικών τελών, και για το έτος 2013. Να ισχύσουν δηλαδή οι συντελεστές κατά Ζώνη όπως 
εµφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 (για οικιακή χρήση) και στον Πίνακα 2. ( για επαγγελµατική 
χρήση). 
 
 
Συνεπώς για το έτος 2013 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 2013 4.881.288,79 € 

(Β) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2013 
(µειωµένο από το προϋπολογισθέν του 2012 κατά 
26,13 %) 4.883.780,68 €  



 

   

(Γ) 
∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) -2.491,89 

 
 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση της ∆ΕΗ Α.Ε. οι βεβαιωθέντες λογαριασµοί στους οποίους 
περιλαµβάνονται και τα δηµοτικά ανταποδοτικά τέλη, δεν εξοφλούνται (δεν εισπράττονται) στο σύνολό τους και 
συνεπώς εκκρεµούν ως οφειλές προς είσπραξη. Στατιστικά αυτό το ποσοστό για το έτος 2011 ανέρχετο σε 25% 
και για το έτος 2012 προσεγγίζεται σε 33%. Ωστόσο οι ανείσπρακτες οφειλές αποτελούν ενδυνάµει έσοδα, από 
τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσό το οποίο θα εισπραχθεί µέσα στην χρήση του 2013.  
 
 
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 (οι συντελεστές αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2.  
 
Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα στα 
προϋπολογιζόµενα για το 2013 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες θα καλυφθεί, όπως επιτρέπει η 
νοµοθεσία, ήτοι το ποσό των 2.491,89 ευρώ που προκύπτει στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 5, 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). 

Τέλος οι συνακόλουθες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2012 για τις ευπαθείς πληθυσµιακά οµάδες 
παραµένουν σε ισχύ και για το 2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί η απόφαση για τον καθορισµό των τελών το 
2012 δεν καθόριζε ενιαία µείωση των συντελεστών για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Ενότητες του ∆ήµου . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω :  
Ο προϋπολογισµός  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και η πολιτική που εφαρµόζει σε σχέση µε τα δηµοτικά τέλη και 
φόρους όχι µόνο έχουν άµεση σχέση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2013 που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αλλά εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (ΜΠ∆Σ) 2012-2016 και στις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ∆ήµους. 
Με εργαλείο τον «Καλλικράτη» περνάει η πολιτική της επιχειρηµατικοποίησης σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων 
µε σηµαντικότατες ευθύνες της ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόµµατα του 
ευωµονόδροµου που συµµετέχουν στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος της εργατικής τάξης 
και του εργαζόµενου λαού. 
 
Θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία ενδεικτικά : 
Όσο αφορά τα έσοδα των δήµων  από τον κρατικό προϋπολογισµό που προέρχονται θεσµοθετηµένα : 
1.Από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήµατος (που πληρώνει ο λαός) 
2.Από το 12% των εισπράξεων του ΦΠΑ 
3.Από το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
Για τους ∆ήµους και Περιφέρειες : 
Το 2011 προϋπολογίζονταν σε 5848,5 εκ. ευρώ 
Το 2012 προϋπολογίζονταν σε 3822 εκ. ευρώ 
Το 2013 προϋπολογίζονται σε 3525 εκ. ευρώ  
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2013 σε σχέση µε το 2011 είναι λιγότερα κατά 2323,5 εκ. ευρώ ή 39,7% 
µείον και σε σχέση µε το 2012 είναι λιγότερα κατά 297 εκ. ευρώ ή 8% µείον. 
Όσο αφορά την σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιθέντων εσόδων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό : 
Το 2011 προϋπολογίζονταν 5848,5 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 4322 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 1526,5 εκ. ευρώ ή 26,1% µείον. 
Το 2012 προϋπολογίζονταν 3822 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 3602 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 220 εκ. ευρώ ή 5,8% µείον. Αυτό δεν είναι το πραγµατικό γιατί πρέπει να προσθέσουµε και τα 



 

   

774 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ που δεν έχει αποδοθεί ούτε ευρώ δηλαδή το πραγµατικό είναι λιγότερα 774 εκ. 
ευρώ ή 26% µείον.    
Το 2013 προϋπολογίζονται για τους ∆ήµους : 
Από το Φόρο Εισοδήµταος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) 1,140 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 972 εκ. ευρώ 
Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) 243 εκ. ευρώ 
Σύνολο 2355 εκ. ευρώ. 
Ενώ θα έπρεπε από την εφαρµογή της νοµοθεσίας να δοθούν : 
Από το ΦΕΦΝΠ 1548,43 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 1511,89 εκ. ευρώ 
Από το ΦΑΠ 404 εκ. ευρώ 
Σύνολο 3464032 εκ. ευρώ 
∆ηλαδή ήδη προϋπολογίζονται 1109,32 εκ. ευρώ λιγότερα ή 32,02% µείον. 
 
Στις συγκεκριµένες υπηρεσίες βλέπουµε ότι οι δαπάνες είναι µειωµένες κατά 26% µε µόνο κριτήριο την µείωση 
των εσόδων και όχι την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού για καθαριότητα και αποχέτευση. Αυτό 
σηµαίνει κατά 26% λιγότερες υπηρεσίες του ∆ήµου προς τους δηµότες (καθαριότητα κ.λ.π.). 
     
 
Το σχέδιο κινητικότητας και διαθεσιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων σε πλήρη εξέλιξη, απολύσεις, 
υποχρεωτικές µετατάξεις, µειώσεις µισθών, απλήρωτες υπερωρίες, «καθόλου» προσλήψεις ∆Ε και ΥΕ έως το 
2016 που αφορά τον κύριο όγκο του εργατοτεχνικού προσωπικού στον τοµέα καθαριότητας επιταχύνει την 
πορεία ιδιωτικοποίησης. 
 
Σταδιακά µεθοδεύεται η οριστική απαλλαγή του κράτους για χρηµατοδότηση της Τοπικής ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή 
προβλέπεται : 
α.) Για ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του ∆ήµου για χρέη έως 31.12.2011 να πάρει δάνειο ή παράταση 
δανείων ή χρηµατοδότηση µε αντίστοιχη περικοπή των µηνιαίων ΚΑΠ (των ήδη σηµαντικά µειωµένων) που όλα 
αυτά θα τα πληρώσει ο λαόςτης Κεφαλονιάς) 
β.) Για την αντιµετώπιση του οικονοµικού ελλείµµατος του ∆ήµου η δηµιουργία «παρατηρητήριου οικονοµικής 
αυτοτέλειας των ΟΤΑ». Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση του προϋπολογισµού θα υποχρεώνεται ο 
∆ήµος σε άµεση αναµόρφωση του. Μετά την πάροδο τριµήνου και εφόσον συνεχίζεται η απόκλιση τότε θα 
εφαρµόζεται πρόγραµµα οικονοµικής εξυγίανσης(ή αλλιώς οικονοµικής ασφυξίας) που συνεπάγεται : 
α.)περιορισµός των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες β.)υποχρεωτικές µετατάξεις προσωπικού γ.) αύξηση 
ιδίων εσόδων (τέλη, φόροι). 
 
Αυτή είναι η «λύση» που προτείνουν για το οικονοµικό πρόβληµα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, να στραγγίξουν τον 
λαό µε φόρους-τέλη και πρόστιµα. 
 
Ζητάµε την άµεση µείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 50% για την κατοικία και τα µικροµάγαζα, που 
αντιστοιχεί στο εισόδηµα που έχει χαθεί, στα λουκέτα που έχουν πληθήνει, στο επίπεδο ζωής που έχει πέσει 
τόσο χαµηλά. Αλλά και γιατί υπάρχει πραγµατική µείωση του κόστους ανταπόδοσης (προσωπικό, µισθοί, 
δροµολόγια κ.λ.π.) και δεν δικαιολογείται σε καµία περίπτωση πάγωµα που στην πράξη είναι αύξηση. 
 
Ζητάµε την άµεση απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη των ευάλωτων οµάδων (άνεργοι, µονογονεικές 
οικογένειες.,ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι µε εισοδηµατικά κριτήρια, χαµηλοσυνταξιούχοι και χαµηλόµισθοι, κοινωνικοί 
φορείς). 
Ζητάµε την άµεση κατάργηση των τροφείων από τους Παιδικούς Σταθµούς, των εισφορών για πολιτιστικά και 
αθλητικά προγράµµατα. Την κατάργηση του τέλους στάθµευσης οχηµάτων αφού οι κάτοχοι πληρώνουν 
πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας  
Παράλληλα προτείνουµε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών στις τράπεζες, στους  
εµπορικούς οµίλους και τα µεγάλα καταστήµατα, στην εκκλησιαστική περιουσία, τις βιοµηχανικές µονάδες, το 
τέλος διαφήµισης, το τέλος παροπλισµένων πλοίων, το τέλος εκµετάλλευσης λατοµείων αδρανών υλικών, το 
τέλος εκµετάλλευσης λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών  κ.λ.π. 
Η απάντηση πρέπει να δοθεί στον δρόµο του αγώνα, µε εργατική αντεπίθεση, ρήξη και ανατροπή της 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας που εξαθλιώνει τον λαό. 
Η λύση είναι στο λαϊκό δρόµο ανάπτυξης, µε λαϊκή οικονοµία και εξουσία. 
Αυτή είναι η πρόταση διεξόδου της Λαϊκής Συσπείρωσης για αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 και  αφού έλαβε υπόψη: 
 



 

   

                1) το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2) την 43/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
               3) το άρθρο 25 του Ν 1828/89 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
  

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να διατηρηθούν στο ίδιο ύψος του 2012, οι συντελεστές 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και για το έτος 2013 , να  ισχύσουν δηλαδή οι 
συντελεστές κατά Ζώνη όπως εµφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 (για οικιακή χρήση) και στον Πίνακα 
2. ( για επαγγελµατική 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, 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 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013              (Οικιακή 
χρήση) 

3.287.426,59 

  
 
 
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 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 

163.350,50 2,70 



 

   

ανταποδοτικών υπηρεσιών Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

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 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013 (επαγγελµατική 
χρήση) 

1.593.862,20 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013              (Οικιακή 
χρήση) 

3.287.426,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 2013 (επαγγελµατική 
χρήση) 

1.593.862,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.881.288,79 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

                                                                                                             Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ5-ΨΥΘ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό   συντελεστή του ∆ηµοτικού φόρου 

ηλεκτροδοτούµενων  ακινήτων (Φ.Η.Χ)  έτους 2013. 

Στο Αργοστόλι σήµερα   20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον προιστάµενο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος   εισηγούµενος το 6 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 

«Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό   συντελεστή του ∆ηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων  ακινήτων 

(Φ.Η.Χ)  έτους 2013»  ,έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 65 παρ. 3 του  Ν. 3852/2010 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τους φόρους, 
τα δικαιώµατα και τις εισφορές. 
Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις µε το άρθ. 72 παρ.1 περ. ζ  του Ν. 3852/10  η οικονοµική επιτροπή εισηγείται 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

Στο άρθρο 10 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 25 του Ν.1828/89, 
ορίζονται τα εξής: 
« Επιτρέπεται όπως οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες επιβάλλουν υπέρ αυτών δι΄αποφάσεως του Συµβουλίου των, 
φόρoν εφ΄εκάστου στεγασµένου ή µη χώρου οικιακού ή καταναλωτού εµπορικής ή βιοµηχανικής χρήσεως 
κειµένου εις την περιφέρειάν των, ανά µετρητή ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η.  
Ο φόρος βαρύνει τον ποιούµενον χρήσιν του χώρου και εν περιπτώσει µη χρησιµοποιήσεως τούτου τον κύριο ή 
νοµέα αυτού» 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες µονάδες από έξι µέχρι εικοσιπέντε 



 

   

δραχµές κάθε έτος, (από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ) κατά τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφάνειας 
στεγασµένου χώρου, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται. (άρθρο 25 παρ. 13 Ν. 1828/89) 
 
Η επιβολή του φόρου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για τους ∆ήµους  (Γνωµ.Νοµ.∆/νσης Υπ.Εσωτ. 
462/1986).  Ωστόσο, εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει να επιβάλλει το φόρο, δεν µπορεί να καθιερώσει 
εξαιρέσεις ή να περιορίσει την επιβολή του σε ορισµένες µόνο κατηγορίες ακινήτων ( Γνωµ.ΝΣΚ Ολ 
72/1981). 
 
Ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων αποτελεί όπως και το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνήσιο φόρο επί της 
περιουσίας, (Γνωµ.ΝΣΚ Ολ 72/1981), τα έσοδα του οποίου µπορούν να διατίθενται για την κάλυψη 
οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαµβάνονται στα τακτικά έσοδα των ∆ήµων (Εγκ.Υπ.Εσωτ.79061/30-10-1980). 
 
Για την επιβολή του φόρου δεν έχει σηµασία αν ο ηλεκτροδοτούµενος χώρος βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου 
πόλης ( ΣτΕ2806/94 ∆ι∆ικ 1995 σελ.444, ΣτΕ 3626/1990 ∆ι∆ικ 1998 σελ.525). 
Εφ΄όσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του (0,07€/τµ), µπορεί 
περαιτέρω να αυξάνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε ποσοστό 20% για κάθε οικονοµικό έτος ( 
άρθρο 25 παρ.13 Ν.1828/89, Εγκ.Υπ.Εσωτ. 3958/20-1-1989). 
 
Επίσης σύµφωνα την παρ. 6β του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α), ο φόρος των ηλεκτροδοτούµενων 
χώρων, µπορεί να προσαυξάνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περαιτέρω µέχρι 25%, προκειµένου το 
πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και 
συντήρησης των σχολείων. 
Ο συντελεστής του φόρου για τους µη στεγασµένους χώρους ορίζεται στο ήµισυ αυτού που ισχύει για τους 
στεγασµένους χώρους ( άρθρα 10 παρ.1 Ν.1080/80, 54 παρ.5 Ν.1416/84 και 25 παρ.13 Ν.1828/89). 
 
Ο ∆ήµος γνωστοποιεί στην ∆ΕΗ ένα µόνο συντελεστή για το φόρο, ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος επί το 
εµβαδόν, αποδίδει ποσό ίσο προς το προκύπτον εκ του γινοµένου του πραγµατικού εµβαδού επί τον κατά 
κατηγορία συντελεστή. 
Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωµή του επ' ονόµατι του εκδιδόµενου 
λογαριασµού καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττεται µαζί µε αυτόν ενιαίως από τη ∆.Ε.Η., 
σε δόσεις ίσες προς τον αριθµό των εκδιδόµενων κάθε χρόνο λογαριασµών (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80). 
Το ποσό του φόρου προκύπτει µε τον πολλαπλασιασµό των ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος από τη 
∆ΕΗ τετραγωνικών µέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον συντελεστή του φόρου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόµων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 
235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ∆ΕΗ 
νοούνται οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ∆ΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται µέχρι τέλους του µηνός Οκτωβρίου, και κοινοποιείται στην 
∆ΕΗ µέχρι και της 30ης Νοεµβρίου κάθε έτους, οι δε οριζόµενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 
1ης του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους και µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως. Οι 
καθοριζόµενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρµόζονται κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 
κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση (άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80). 
Η τασσόµενη προθεσµία επιβολής ή αναπροσαρµογής του φόρου από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1080/80 
είναι ενδεικτική και η υπέρβασή της για εύλογο χρονικό διάστηµα δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης 
(ΣτΕ 3282/2011). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 2852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς εισηγήθηκε µε την 45/2012 Απόφασή της την αναπροσαρµογή του ∆ηµοτικού Φόρου (ΦΗΧ) στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενέκρινε την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
57/2012 Κανονιστική του Απόφασή. 
 
Το ύψος του συντελεστή του ΦΗΧ κατά δηµοτική ενότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαµορφώθηκε όπως 
παρουσιάζεται στη στήλη ( β) του ακόλουθου Πίνακα:   
 
 
 
 



 

   

 
 

 
Αναλυτικά:  
 

∆ηµοτική Ενότητα 
(α) 

Προτεινόµενος ΦΗΧ  
€/τµ   
(β) 

τ.µ. 
 

(δ) 

Προϋπολογισθέντα 2013 
(€) 

 
(ε) 

Οµαλών 0,10 40.351,42 4.035,14 
Ερίσου 0,10 128.217,00 12.821,70 

Πυλάρου 0,10 107.091,13 10.709,11 
Σάµης 0,10 170.392,50 17.039,25 

Λειβαθούς 0,10 414.249,00 41.424,90 
Ελειού –Πρόννων 0,10 321.849,59 32.184,96 

Παλικής 0,10 461.228,61 46.122,86 
Αργοστολίου 0,29 895.243,00 259.620,47 

   423.958,39 
 

 
1. Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τον καθορισµό του ΦΗΧ µε το ίδιο ύψος συντελεστών που 
ισχύουν βάσει της Απόφασης 57/2012 του δηµοτικού συµβουλίου Κεφαλλονιάς, όπως παρουσιάζεται στη στήλη 
(β) του Πίνακα  
 
 
2. Ο ΦΗΧ για τους µη στεγασµένους χώρους εκτιµάται στο 50% των στεγασµένων. Στη ∆ΕΗ κοινοποιείται µόνον 
ο ΦΗΧ στεγασµένων χώρων, όπως παρουσιάζεται στη στήλη (β) του Πίνακα. 
 
3. Ως φόρος, ο ΦΗΧ, µπορεί να διατεθεί ως ανειδίκευτο έσοδο για την εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού του 
∆ήµου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι τα τετραγωνικά που δεν έχουν δηλωθεί στην ∆ΕΗ τα περισσότερα είναι 
από µεγάλες επιχειρήσεις , δηλώνει ότι δεν ψηφίζει την εισήγηση γιατί ο συντελεστής που προτείνεται να 
καθοριστεί είναι στο υψηλότερο ποσοστό που ορίζει ο Νόµος. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Ο προϋπολογισµός  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και η πολιτική που εφαρµόζει σε σχέση µε τα δηµοτικά τέλη και 
φόρους όχι µόνο έχουν άµεση σχέση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2013 που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αλλά εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (ΜΠ∆Σ) 2012-2016 και στις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ∆ήµους. 
Με εργαλείο τον «Καλλικράτη» περνάει η πολιτική της επιχειρηµατικοποίησης σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων 
µε σηµαντικότατες ευθύνες της ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόµµατα του 
ευωµονόδροµου που συµµετέχουν στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος της εργατικής τάξης 
και του εργαζόµενου λαού. 
 
Θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία ενδεικτικά : 
 
Όσο αφορά τα έσοδα των δήµων  από τον κρατικό προϋπολογισµό που προέρχονται θεσµοθετηµένα : 
 
1.Από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήµατος (που πληρώνει ο λαός) 
2.Από το 12% των εισπράξεων του ΦΠΑ 
3.Από το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
 
Για τους ∆ήµους και Περιφέρειες : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν σε 5848,5 εκ. ευρώ 
Το 2012 προϋπολογίζονταν σε 3822 εκ. ευρώ 
Το 2013 προϋπολογίζονται σε 3525 εκ. ευρώ  
 



 

   

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2013 σε σχέση µε το 2011 είναι λιγότερα κατά 2323,5 εκ. ευρώ ή 39,7% 
µείον και σε σχέση µε το 2012 είναι λιγότερα κατά 297 εκ. ευρώ ή 8% µείον. 
 
Όσο αφορά την σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιθέντων εσόδων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν 5848,5 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 4322 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 1526,5 εκ. ευρώ ή 26,1% µείον. 
Το 2012 προϋπολογίζονταν 3822 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 3602 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 220 εκ. ευρώ ή 5,8% µείον. Αυτό δεν είναι το πραγµατικό γιατί πρέπει να προσθέσουµε και τα 
774 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ που δεν έχει αποδοθεί ούτε ευρώ δηλαδή το πραγµατικό είναι λιγότερα 774 εκ. 
ευρώ ή 26% µείον.    
 
Το 2013 προϋπολογίζονται για τους ∆ήµους : 
 
Από το Φόρο Εισοδήµταος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) 1,140 εκ. ευρώ 
 
 
 
 
 
Από το ΦΠΑ 972 εκ. ευρώ 
Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) 243 εκ. ευρώ 
Σύνολο 2355 εκ. ευρώ. 
 
Ενώ θα έπρεπε από την εφαρµογή της νοµοθεσίας να δοθούν : 
 
 
Από το ΦΕΦΝΠ 1548,43 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 1511,89 εκ. ευρώ 
Από το ΦΑΠ 404 εκ. ευρώ 
Σύνολο 3464032 εκ. ευρώ 
 
∆ηλαδή ήδη προϋπολογίζονται 1109,32 εκ. ευρώ λιγότερα ή 32,02% µείον. 
Ο ∆ηµοτικός Φόρος είναι δυνητικός και τον επιβάλει µε απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ήδη η ∆ηµοτική 
αρχή τον έχει αυξήσει σε αρκετές ∆ηµοτικές Ενότητες από πέρυσι. Προτείνουµε την κατάργηση του. Για αυτό 
καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 
 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 το άρθρο 10 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 25 του Ν.1828/89, 
 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
  

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   τον καθορισµό  του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων οικονοµικού 
έτους 2013 , στο ίδιο ύψος  συντελεστών που ισχύουν βάσει της Απόφασης 57/2012  του  και αναλυτικά:  
 
 

∆ηµοτική Ενότητα 
(α) 

Προτεινόµενος ΦΗΧ  
€/τµ   
(β) 

Οµαλών 0,10 
Ερίσου 0,10 

Πυλάρου 0,10 
Σάµης 0,10 



 

   

Λειβαθούς 0,10 
Ελειού –Πρόννων 0,10 

Παλικής 0,10 
Αργοστολίου 0,29 

 
2. Ο ΦΗΧ για τους µη στεγασµένους χώρους εκτιµάται στο 50% των στεγασµένων. Στη ∆ΕΗ κοινοποιείται µόνον 
ο ΦΗΧ στεγασµένων χώρων, όπως παρουσιάζεται στη στήλη (β) του Πίνακα. 
 
3. Ως φόρος   ΦΗΧ, µπορεί να διατεθεί ως ανειδίκευτο έσοδο για την εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού του ∆ήµου. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

                                                                                                          Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ-ΟΤ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   271  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επικαιροποίηση  του  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  

(Τ.Α.Π)  έτους 2013 . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ,ο οποίος   εισηγούµενος  το 7ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επικαιροποίηση  του  τέλους ακίνητης περιουσίας  (Τ.Α.Π)  έτους 2013.  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

         Με την αριθµ. 205/2011  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ύστερα  από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
καθορίστηκε  ενιαίος συντελεστής τέλους  ακίνητης περιουσίας  ( ΤΑΠ ) για όλο το ∆ήµο  Κεφαλλονιάς , ο οποίος  ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,30 %ο ( µηδέν  τριάντα  τοις χιλίοις ) επί της αξίας του ακινήτου .  
    Ενόψει της  σύνταξης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους  2013 πρέπει µε εισήγηση  της η Οικονοµική Επιτροπή να  
εισηγηθεί  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  επικαιροποίηση του ανωτέρω τέλους.  
   Προτείνεται  να παραµείνει στο ποσοστό που ορίστηκε µε την αριθµ.  205/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει την µείωση του τέλους και ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Ο προϋπολογισµός  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και η πολιτική που εφαρµόζει σε σχέση µε τα δηµοτικά τέλη και 
φόρους όχι µόνο έχουν άµεση σχέση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2013 που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αλλά εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (ΜΠ∆Σ) 2012-2016 και στις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ∆ήµους. 
Με εργαλείο τον «Καλλικράτη» περνάει η πολιτική της επιχειρηµατικοποίησης σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων 
µε σηµαντικότατες ευθύνες της ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόµµατα του 



 

   

ευωµονόδροµου που συµµετέχουν στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος της εργατικής τάξης 
και του εργαζόµενου λαού. 
 
Θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία ενδεικτικά : 
 
Όσο αφορά τα έσοδα των δήµων  από τον κρατικό προϋπολογισµό που προέρχονται θεσµοθετηµένα : 
 
1.Από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήµατος (που πληρώνει ο λαός) 
2.Από το 12% των εισπράξεων του ΦΠΑ 
3.Από το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
 
Για τους ∆ήµους και Περιφέρειες : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν σε 5848,5 εκ. ευρώ 
Το 2012 προϋπολογίζονταν σε 3822 εκ. ευρώ 
Το 2013 προϋπολογίζονται σε 3525 εκ. ευρώ  
 
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2013 σε σχέση µε το 2011 είναι λιγότερα κατά 2323,5 εκ. ευρώ ή 39,7% 
µείον και σε σχέση µε το 2012 είναι λιγότερα κατά 297 εκ. ευρώ ή 8% µείον. 
 
Όσο αφορά την σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιθέντων εσόδων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν 5848,5 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 4322 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 1526,5 εκ. ευρώ ή 26,1% µείον. 
Το 2012 προϋπολογίζονταν 3822 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 3602 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 220 εκ. ευρώ ή 5,8% µείον. Αυτό δεν είναι το πραγµατικό γιατί πρέπει να προσθέσουµε και τα 
774 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ που δεν έχει αποδοθεί ούτε ευρώ δηλαδή το πραγµατικό είναι λιγότερα 774 εκ. 
ευρώ ή 26% µείον.    
 
Το 2013 προϋπολογίζονται για τους ∆ήµους : 
 
Από το Φόρο Εισοδήµταος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) 1,140 εκ. ευρώ 
 
 
 
 
 
Από το ΦΠΑ 972 εκ. ευρώ 
Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) 243 εκ. ευρώ 
Σύνολο 2355 εκ. ευρώ. 
 
Ενώ θα έπρεπε από την εφαρµογή της νοµοθεσίας να δοθούν : 
 
 
Από το ΦΕΦΝΠ 1548,43 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 1511,89 εκ. ευρώ 
Από το ΦΑΠ 404 εκ. ευρώ 
Σύνολο 3464032 εκ. ευρώ 
 
∆ηλαδή ήδη προϋπολογίζονται 1109,32 εκ. ευρώ λιγότερα ή 32,02% µείον. 
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που δεν υπήρχε σε ∆ηµοτικές Ενότητες το επέβαλε η ∆ηµοτική Αρχή από πέρυσι 
και µάλιστα σε αρκετές το αύξησε κατά 20%.Προτείνουµε την κατάργηση του ΤΑΠ και την φορολόγηση της 
µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Για αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 
 και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                1) το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2) το άρθρο 24 του Ν 2130/1993 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    



 

   

  

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 

 

 
 Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την επικαιροποίηση του  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 

(ΤΑΠ) ποσοστού 0,30% (τις χιλίοις) επί της αξίας των  ακινήτων για  το οικονοµικό έτος 2013 σύµφωνα µε την  

205/2011 απόφαση του. 

 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

                                                                                                         Α∆Α : Β4Μ1ΩΕ5-ΜΜΠ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επικαιροποίηση  του   τέλους διαµονής 

παρεπιδηµούντων στον Καλλικρατικό ∆ήµο Κεφαλονιάς. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                      
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ,ο οποίος   εισηγούµενος  το 8ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: : 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επικαιροποίηση  του   τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων στον Καλλικρατικό 

∆ήµο Κεφαλονιάς.  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

 

Στο άρθρο 2 του Ν. 339/76 αναφέρονται οι ∆ήµοι που επιβάλλουν υποχρεωτικά το τέλος 
παρεπιδηµούντων. Ο ∆ήµος µας δεν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.1080/80, µπορούν να επιβάλλουν το τέλος παρεπιδηµούντων και 
οι υπόλοιποι ∆ήµοι και Κοινότητες της χώρας µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου στα ξενοδοχεία 
όλων των τύπων, στους χώρους κατασκήνωσης, σε ξενώνες, σε ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα κλπ., 
επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος κλίνης δωµατίου ή θέσης. Ήδη οι πρώην ∆ήµοι (Αργοστολίου, Παλικής, 
Λειβαθούς, Σάµης, Πυλάρου Ερίσσου, Ελειού-Πρόννων και Οµαλών) είχαν επιβάλλει τέλος διαµονής 
παρεπιδηµούντων στους επιτηδευµατίες των περιοχών τους.  

Η επιβολή του τέλους, το οποίο δεν έχει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας, κρίνεται επιβεβληµένη 
λόγω των αυξηµένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η 
περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Οι απαιτούµενοι πόροι για την κάλυψη των δηµιουργουµένων επιπλέον 
αναγκών σε κρίσιµους τοµείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισµού, η ανάπτυξη υποδοµών (έργα οδοποιίας, 
εξωραϊσµοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.  

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την επικαιροποίηση του παραπάνω τέλους στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς ως εξής:  



 

   

1) Επιβολή του τέλους παρεπιδηµούντων σε ποσοστό 0,5%  επί του µισθώµατος κλίνης για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής µορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BANGALOWS, χώροι κατασκήνωσης, 
ξενώνων ενοικιαζοµένων δωµατίων και διαµερισµάτων) και πάσης κατηγορίας.   
2)Για την ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν. 1080/80 όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:   
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δεν ψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
Ο προϋπολογισµός  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και η πολιτική που εφαρµόζει σε σχέση µε τα δηµοτικά τέλη και 
φόρους όχι µόνο έχουν άµεση σχέση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2013 που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αλλά εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (ΜΠ∆Σ) 2012-2016 και στις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ∆ήµους. 
Με εργαλείο τον «Καλλικράτη» περνάει η πολιτική της επιχειρηµατικοποίησης σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων 
µε σηµαντικότατες ευθύνες της ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόµµατα του 
ευωµονόδροµου που συµµετέχουν στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος της εργατικής τάξης 
και του εργαζόµενου λαού. 
 
Θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία ενδεικτικά : 
 
Όσο αφορά τα έσοδα των δήµων  από τον κρατικό προϋπολογισµό που προέρχονται θεσµοθετηµένα : 
 
1.Από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήµατος (που πληρώνει ο λαός) 
2.Από το 12% των εισπράξεων του ΦΠΑ 
3.Από το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
 
Για τους ∆ήµους και Περιφέρειες : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν σε 5848,5 εκ. ευρώ 
Το 2012 προϋπολογίζονταν σε 3822 εκ. ευρώ 
Το 2013 προϋπολογίζονται σε 3525 εκ. ευρώ  
 
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2013 σε σχέση µε το 2011 είναι λιγότερα κατά 2323,5 εκ. ευρώ ή 39,7% 
µείον και σε σχέση µε το 2012 είναι λιγότερα κατά 297 εκ. ευρώ ή 8% µείον. 
 
Όσο αφορά την σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιθέντων εσόδων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν 5848,5 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 4322 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 1526,5 εκ. ευρώ ή 26,1% µείον. 
Το 2012 προϋπολογίζονταν 3822 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 3602 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 220 εκ. ευρώ ή 5,8% µείον. Αυτό δεν είναι το πραγµατικό γιατί πρέπει να προσθέσουµε και τα 
774 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ που δεν έχει αποδοθεί ούτε ευρώ δηλαδή το πραγµατικό είναι λιγότερα 774 εκ. 
ευρώ ή 26% µείον.    
 
Το 2013 προϋπολογίζονται για τους ∆ήµους : 
 
Από το Φόρο Εισοδήµταος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) 1,140 εκ. ευρώ 
 
Από το ΦΠΑ 972 εκ. ευρώ 
Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) 243 εκ. ευρώ 
Σύνολο 2355 εκ. ευρώ. 
 
Ενώ θα έπρεπε από την εφαρµογή της νοµοθεσίας να δοθούν : 
Από το ΦΕΦΝΠ 1548,43 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 1511,89 εκ. ευρώ 
Από το ΦΑΠ 404 εκ. ευρώ 
Σύνολο 3464032 εκ. ευρώ 
 
∆ηλαδή ήδη προϋπολογίζονται 1109,32 εκ. ευρώ λιγότερα ή 32,02% µείον. 



 

   

Η πρόταση µας είναι η κατάργηση του µια και για το ∆ήµο µας είναι δυνητικό και αποφασίζετε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Να επιβάλετε µόνο στα µεγάλα ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων Για καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                1) το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2) το άρθρο 27 του Ν 2130/1993 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
  

                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  1) ) Την επιβολή του τέλους παρεπιδηµούντων σε ποσοστό 0,5%  επί 

του µισθώµατος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής µορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, 

BANGALOWS, χώροι κατασκήνωσης, ξενώνων ενοικιαζοµένων δωµατίων και διαµερισµάτων) και πάσης 

κατηγορίας στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

2) Για την ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν. 1080/80 όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

                                                                                                             Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ5-6Φ7 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  273  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης ,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων στον Καλλικρατικό ∆ήµο Κεφαλονιάς .     

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8. Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο Προϊστάµενο της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος   εισηγούµενος  το 9 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: : 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης 

,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων στον Καλλικρατικό ∆ήµο Κεφαλονιάς.  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 
3756/09 επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ των δήµων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το 
σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα 
έσοδα των:  
α. κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του 
καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφόσον 
κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή και εκτός του καταστήµατος,  
β. ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και κατηγορίας,  
γ. καντινών, 
δ. τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωµένα τµήµατα των 
SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά.  
Εξαιρούνται από τη ρύθµιση του 0,5% τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. 

Προκειµένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά και θέαµα, 
καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καµπαρέ, νάιτ κλαµπ, κοσµικές ταβέρνες, µπουάτ) και χορευτικά κέντρα µε 
µουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 



 

   

Στο ∆ήµο Κεφ/νιάς εφαρµόζεται το σύστηµα  αντικειµενικού προσδιορισµού  της αξίας των ακινήτων, 
συνεπώς στο τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστηµάτων υπόκεινται ευθέως από το νόµο οι υπόχρεες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτόν. 

Τα ανωτέρω τέλος (0,5%) µπορεί να επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και στις 
παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων 
α. Τουριστικών ειδών. 
β. Ειδών λαϊκής τέχνης. 
γ. Ενθυµίων και δώρων.  
δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών 
χρησιµοποιούµενων στην παραλία.  
ε. Ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόµενους.  
στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". 
 ζ. Σχολών εκµάθησης θαλάσσιων σπορ.  
η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  

 
Η επιβολή του τέλους, το οποίο δεν έχει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας, στις παραπάνω κατηγορίες 

κρίνεται επιβεβληµένη λόγω των αυξηµένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την 
επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών.  Οι απαιτούµενοι πόροι για την κάλυψη των 
δηµιουργουµένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιµους τοµείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισµού, η ανάπτυξη 
υποδοµών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσµοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.  

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή υπέρ ∆ήµου τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων ως παραπάνω. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Ανδρέας  Ζαπάντης δεν ψηφίζει την εισήγηση. 
Ο προϋπολογισµός  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και η πολιτική που εφαρµόζει σε σχέση µε τα δηµοτικά τέλη και 
φόρους όχι µόνο έχουν άµεση σχέση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2013 που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση, αλλά εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (ΜΠ∆Σ) 2012-2016 και στις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ∆ήµους. 
Με εργαλείο τον «Καλλικράτη» περνάει η πολιτική της επιχειρηµατικοποίησης σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων 
µε σηµαντικότατες ευθύνες της ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόµµατα του 
ευωµονόδροµου που συµµετέχουν στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος της εργατικής τάξης 
και του εργαζόµενου λαού. 
Θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία ενδεικτικά : 
Όσο αφορά τα έσοδα των δήµων  από τον κρατικό προϋπολογισµό που προέρχονται θεσµοθετηµένα : 
 
1.Από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήµατος (που πληρώνει ο λαός) 
2.Από το 12% των εισπράξεων του ΦΠΑ 
3.Από το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
 
Για τους ∆ήµους και Περιφέρειες : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν σε 5848,5 εκ. ευρώ 
Το 2012 προϋπολογίζονταν σε 3822 εκ. ευρώ 
Το 2013 προϋπολογίζονται σε 3525 εκ. ευρώ  
 
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2013 σε σχέση µε το 2011 είναι λιγότερα κατά 2323,5 εκ. ευρώ ή 39,7% 
µείον και σε σχέση µε το 2012 είναι λιγότερα κατά 297 εκ. ευρώ ή 8% µείον. 
 
Όσο αφορά την σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιθέντων εσόδων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό : 
 
Το 2011 προϋπολογίζονταν 5848,5 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 4322 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 1526,5 εκ. ευρώ ή 26,1% µείον. 
Το 2012 προϋπολογίζονταν 3822 εκ. ευρώ και πραγµατοποιήθηκαν 3602 εκ. ευρώ δηλαδή αποδόθηκαν 
λιγότερα 220 εκ. ευρώ ή 5,8% µείον. Αυτό δεν είναι το πραγµατικό γιατί πρέπει να προσθέσουµε και τα 
774 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ που δεν έχει αποδοθεί ούτε ευρώ δηλαδή το πραγµατικό είναι λιγότερα 774 εκ. 
ευρώ ή 26% µείον.    
 
Το 2013 προϋπολογίζονται για τους ∆ήµους : 



 

   

 
Από το Φόρο Εισοδήµταος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) 1,140 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 972 εκ. ευρώ 
Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) 243 εκ. ευρώ 
Σύνολο 2355 εκ. ευρώ. 
Ενώ θα έπρεπε από την εφαρµογή της νοµοθεσίας να δοθούν : 
Από το ΦΕΦΝΠ 1548,43 εκ. ευρώ 
Από το ΦΠΑ 1511,89 εκ. ευρώ 
Από το ΦΑΠ 404 εκ. ευρώ 
Σύνολο 3464032 εκ. ευρώ 
∆ηλαδή ήδη προϋπολογίζονται 1109,32 εκ. ευρώ λιγότερα ή 32,02% µείον. 
Η πρόταση µας είναι να καταργηθεί για το ήδη υπάρχον 0,5% για εστιατόρια, ταβέρνες κλπ και ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κ.Λ.Π. ΤΗΣ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Για αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                1) το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2) το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
  

                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης ,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων στον Καλλικρατικό ∆ήµο Κεφαλονιάς.  σε 
ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:  
α. κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του 
καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφόσον 
κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή και εκτός του καταστήµατος,  
β. ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και κατηγορίας,  
γ. καντινών, 
δ. τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωµένα τµήµατα των 
SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά.  

Προκειµένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά και θέαµα, 
καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καµπαρέ, νάιτ κλαµπ, κοσµικές ταβέρνες, µπουάτ) και χορευτικά κέντρα µε 
µουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 

Τα ανωτέρω τέλος (0,5%)  να επιβληθεί επίσης  µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στις 
παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων 
α. Τουριστικών ειδών. 
β. Ειδών λαϊκής τέχνης. 
γ. Ενθυµίων και δώρων.  
δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών 
χρησιµοποιούµενων στην παραλία.  
ε. Ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόµενους.  
στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". 
 ζ. Σχολών εκµάθησης θαλάσσιων σπορ.  
η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   



 

   

                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 274  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων υπολόγου Πάγιας  Προκαταβολής Προέδρων  ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο προϊστάµενο της ∆/νσης 

των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος   εισηγούµενος  το 10 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: : 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων υπολόγου Πάγιας  Προκαταβολής Προέδρων  ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

 
         Με την αριθµ. 107/2012 απόφαση της  Οικονοµικής  Επιτροπής   συστάθηκε  παγία  προκαταβολή για τους Προέδρους 
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  ποσού € 76.000,00 ( εβδοµήντα έξι χιλιάδες) και για την οποία  χορηγήθηκε  µε  το 
αριθµ.  449/15.6.2012 χρηµατικό ένταλµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
    Ηδη έχουν κατατεθεί   δικαιολογητικά  από τους Υπολόγους Προέδρου των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  τα  οποία 
έχουν ελεγχθεί   από την Οικονοµική Υπηρεσία  και έχουν εκδοθεί οι σχετικές  προτάσεις  ανάληψης υποχρέωσης    
    Προκειµένου να  εκδοθούν  τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των οικείων Κωδικών του προϋπολογισµού 
Οικονοµικού έτους 2012   σύµφωνα µε τις διατάξεις   του   ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα   και του Ν. 3852/2010 πρέπει η 
οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της  να προβεί :  
- Στην έγκριση των δαπανών που έγιναν από τους προέδρους του ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  όπως αυτές 
αναφέρονται  κατωτέρω , και  
- Στη διάθεση των σχετικών πιστώσεων  σε βάρος  των αναφεροµένων Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους  2012 προκειµένου  να εκδοθούν τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα λόγω λήξεως οικονοµικού έτους 2012.  
   ∆ικαιολογητικά   πληρωµών σε βάρος της παγίας  προκαταβολής έτους 2012 έχουν καταθέσει οι παρακάτω αναφερόµενοι 
Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :  
 
 
 



 

   

      
      

1 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ  - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΚΑΜΠΑΝΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ    

α/α ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου  εργασίες/Προµήθειες  ΠΟΣΟ  
Κ.Α 
ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΗ  

1 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ  
Καθαρισµός  ∆ηµοτικής 
Οδού  200,00 20.7336.21 2423 

2 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ  
Περισυλλογή αχρήστων 
αντικειµένων  200,00 20.7336.16 2421 

3 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ  
Περισυλλογή αχρήστων 
αντικειµένων  200,00 20.7333.16 2422 

4 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ  
Καθαρισµός  δρόµου 
Χαλικερής  200,00 20.7336.21 2420 

5 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ  Καθαρισµός   δρόµου  200,00     

  ΣΥΝΟΛΟ    1.000,00 20.7336.21 2419 

  ΠΑΓΙΑ    1.000,00     

            

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    0,00     

 
 

 

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

• την απόφαση 107/2012  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή 

και ορίστηκαν  οι διαχειριστές αυτής.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα παραπάνω παραστατικά που κατατέθηκαν  στο ταµείο του ∆ήµου ανά διαχειριστή υπόλογο. 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και τις αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Tο   άρθρο    72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 
 2) το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
  

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τα αντίστοιχα ποσά από τις αναγραφόµενες πιστώσεις 
του Προϋπολογισµού 2012 του  υπόλογου  Πάγιας Προκαταβολής Προέδρου  Τοπικής  Κοινότητας Τουλιάτων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νικολετάτου Παναγή. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   



 

   

                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                    Α∆Α: Β4Μ1ΩΕ5-6ΚΖ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  275/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012.  

Στο Αργοστόλι σήµερα 20  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  53312/17 -12 -2012  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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Κουταλά Κατερίνα     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Γαλάτης Άγγελος                                           
8.Αλέξανδρος Παρίσης 

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο προϊστάµενο της ∆/νσης 

των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος   εισηγούµενος  το 11 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: : 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012.. έθεσε υπόψη της 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 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 

 

 



 

   

Αριθ. 
έκθε
σης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2289 06/12/2012 1.763,40 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ∆Ε Πυλάρου Ελειού 
Ερίσου Αργοστολίου Λειβαθούς Οµαλών 25.6671 13.240,59 

2323 10/12/2012 1.766,00 Λοιπά Υλικά άµεσης ανάλωσης 30. 6682 2.235,84 
2329 10/12/2012 624,90 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 7.925,30 

2335 10/12/2012 1.254,60 
Καθαρισµός δρόµων και ρεµάτων  ∆ηµοτική Ενότητα 
Παλικής  

20. 
7336.30 424,71 

2336 10/12/2012 1.968,00 
Αποψιλώσεις ∆ηµοτικών δρόµων  -∆ηµοτική  Ενότητα  
Παλικής  20.7336.72 20,30 

2337 11/12/2012 922,50 
∆ηµιουργία αντιπυρικών ζωνών  (Πολιτική  προστασία ) -   
∆ηµοτική Ενότητα Παλικής  

20. 
7336.73 18.912,70 

2338 11/12/2012 1.000,00 
∆ηµιουργία αντιπυρικών ζωνών  (Πολιτική  προστασία )  
∆ηµοτική Ενότητα  Παλικής  

20. 
7336.73 18.912,70 

2339 11/12/2012 1.000,00 
∆ηµιουργία αντιπυρικών ζωνών  (Πολιτική  προστασία )  
∆ηµοτική Ενότητα  Παλικής  

20. 
7336.73 18.912,70 

2340 11/12/2012 285,03 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( 
ασανσέρ)-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ.-
ΝΟΕΜ. 2012 15. 6264 1.954,89 

2341 11/12/2012 300,00 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  ∆ηµοτική Ενότητα 
Ερίσου  

20. 
6682.03 1.864,75 

2342 11/12/2012 396,95 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  
20. 

6682.03 1.864,75 
2343 11/12/2012 232,00 Προµήθεια  άµµου και τσιµέντου  30. 6682 33,81 

2344 11/12/2012 206,56 
Επισκευή & συντήρηση δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων- ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής  

10. 
6261.02 33,44 

2345 11/12/2012 171,50 Προµήθεια  υλικών   ∆ηµοτική  ενότητα  Παλικής  
20. 

6682.01 14.175,24 

2346 11/12/2012 1.063,20 Προµήθεια υλικών - ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής  
20. 

6682.01 13.112,04 

2347 11/12/2012 731,85 Προµήθεια υλικών  - ∆ηµοτική Ενότητα  Ελειού - Πρόννων  
20. 

6682.01 12.380,19 

2348 11/12/2012 3.600,00 
Προµήθεια λαµπτήρων Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 

20. 
6682.02 83.359,11 

2349 11/12/2012 118,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΚΕΜ 154 και ΚΕΗ 690  10. 6253 280,45 
2350 11/12/2012 509,69 Ασφάλιστρα ακινήτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ληξουρίου 10. 6251 532,51 
2351 11/12/2012 506,00 Ασφάλιστρα ακινήτων ∆ηµοτικής Ενότητας  Αργοστολίου  10. 6251 26,51 

2352 11/12/2012 3.075,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων)  - ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής  10. 6262 12.552,15 

2353 11/12/2012 22.057,31 
Τόκοι υπερηµερίας χρήσης[11η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -∆ΑΚΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ] 00. 6823 7.942,69 

2354 11/12/2012 6.886,47 
Τόκοι υπερηµερίας χρήσης[6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
5Χ5 ∆∆ ΣΚΗΝΕΑ] 00.6823 1.056,22 

2355 11/12/2012 6.894,84 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[5η 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5Χ5 ΣΚΗΝΕΑ] 8113.10 18938.21 

2356 11/12/2012 74.800,00 
Οδοποιϊα πόλεως  Ληξουρίου (ΘΗΣΕΑΣ ) [2η ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΡΓΟΥ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 

30. 
7323.21 66.200,00 

2360 12/12/2012 80,56 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων[ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ-
ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ] 10. 6264 6.289,08 

2361 12/12/2012 250,00 
Καθαριότητα ρυακιών, ρεµάτων, κοινοχρήστων χώρων   
κ.λ.π. [∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ] 

20. 
7336.09 246,20 

2362 12/12/2012 69,23 Ταχυδροµικά Τέλη [ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ] 
00. 

6221.00 9.858,47 

2363 12/12/2012 1.109,22 Ταχυδροµικά Τέλη[ΠΑΓΙΑ Κ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 
00. 

6221.00 8.749,25 
2364 12/12/2012 49,99 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις[ΠΑΓΙΑ Κ. 10.6615 10.977,16 



 

   

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 

2365 12/12/2012 80,00 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις[ΠΑΓΙΑ Κ. 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 10. 6615 10.897,16 

2366 12/12/2012 26,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων[ΠΑΓΙΑ 
Κ.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 70.6661 18.778,04 

2367 12/12/2012 6,22 Μεταφορές εν γένει[ΠΑΓΙΑ Κ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ] 30. 6414 3.285,63 

2368 12/12/2012 11,80 Ταχυδροµικά Τέλη [ΠΑΓΙΑ Κ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 
00. 

6221.00 8.737,45 

2369 12/12/2012 12,50 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές[ΠΑΓΙΑ Κ.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ] 
00. 

6224.01 7.120,68 
2378 17/12/2012 103,32 ∆ηµοσίευση προκύρηξης (Προµήθειας καυσίµων) 10. 6462 624,59 
2380 17/12/2012 31,20 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 5.905,54 

2381 17/12/2012 122,00 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 17,36 

2382 17/12/2012 331,70 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 17,36 

2383 17/12/2012 212,42 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 7.712,88 
2384 17/12/2012 208,50 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 5.905,64 

2385 17/12/2012 1.142,20 
Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 

15. 
6162.01 15.140,20 

2386 17/12/2012 17,50 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30. 6682 16,31 
2387 17/12/2012 60,00 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 5.905,54 

2388 17/12/2012 44,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 
10. 

7135.00 451,18 

2389 17/12/2012 301,77 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 
10. 

7135.00 860,84 

2390 17/12/2012 284,14 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 
10. 

7135.00 981,18 

2392 17/12/2012 2.952,00 Συντήρηση σχολείων Μεσοβουνίων  -ΣΑΤΑ 
70. 

3336.24 4.182,00 

2395 18/12/2012 3.204,48 

Απόδοση στο κληροδότηµα ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ  ( 
ενοίκια  ακινήτου οδού Μοναστηρίου 93 µηνών 8ου, 9ου, 
10ου και 11ου /2012  

00. 
6736.01 2.182,08 

2396 18/12/2012 2.867,13 Προµήθεια επίπλων  
15. 

7133.01 2.132,87 

2397 18/12/2012 2.938,75 
Οριστική µελέτη ύδρευσης Άσου -Τεύχη δηµοπράτησης  -
ΘΗΣΕΑΣ 

25. 
7412.17 8.648,75 

2398 18/12/2012 97,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 527,59 

2399 18/12/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες.(∆Ε Πυλάρου) 20. 6644 16.279,50 

2400 18/12/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
(∆Ε Αργοστολίου) 20. 6644 16.279,50 

2401 18/12/2012 231.126,86 
Απόδοση στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. 

00. 
6737.05 0,00 

2403 18/12/2012 27.000,00 
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ  (ΚΑΠ ) Α΄ΘΜΙΑ 

70. 
6711.02 2.900,00 

2404 18/12/2012 541,20 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 7.171,68 

2405 18/12/2012 23.000,00 
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ  (ΚΑΠ ) Β΄ΘΜΙΑ 

70. 
6711.02 2.900,00 

2406 18/12/2012 100.000,00 Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ 
00. 

6737.04 0,00 

2407 18/12/2012 7.753,46 

Μελέτη  οµβροδεξαµενών και αλωνιού ΑΝΩ ΕΡΙΣΟΥ 3ο 
Υποέργο"συνταξη τοπογραφικων υποβαθρων  περιοχής 
Τ.∆. ΚΑΡΥΑΣ ∆.Ε. Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ )  25.7411.02 0,00 

2408 18/12/2012 5.590,00 

Μηχανοργάνωση ∆ήµου και εφαρµογή τεχνολογιών 
Πληροφορικής  2ο Βελτιώσεις Μηχανογράφησης και 
µηχανοργάνωσης   ( ΘΗΣΕΑΣ ) 10.8122.05 0,00 

2409 18/12/2012 34.873,39 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Μουσάτων 25.7339.01 0,00 



 

   

(ΘΗΣΕΑΣ) 

2410 18/12/2012 80.000,00 

Προµήθεια ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 
ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 430 ΙΠΠΩΝ ΜΕΤΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΒΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ)  25.7131.03 10.000,00 

2412 19/12/2012 6.146,19 
Τοιχίο αντιστήριξης ∆ιλινάτων - ∆.Ε Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 
2012) 

30. 
73333.12 0,00 

2413 19/12/2012 4.358,02 ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων. 
45. 

7336.01 10.953,65 

2414 19/12/2012 65.885,86 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) -µηνοσ 
Σεπτεµβρίου  2012  00. 6731 647.978,70 

2415 19/12/2012 62.628,86 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) µηνός Οκτωβρίου  
2012  00. 6731 585.349,84 

2416 19/12/2012 350,55 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 9.877,62 

2417 19/12/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ( 
∆. Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ) 20. 6644 11.279,50 

2425 19/12/2012 175,89 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 684,95 

2426 19/12/2012 50.000,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση  ( 
ΚΕ∆ΗΚΕ) 00.6737.02 1.597.382,73 

2427 19/12/2012 369,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 5.920,08
2432 20/12/2012 287,70 Ταχυδροµικά τέλη πάγιας Πυλάρου 00.6221.00 0,00
2431 20/12/2012 686,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 10.7134.00 0.00
2322 7/12/2012 28377,92 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00
2321 7/12/2012 23218,29 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00
2402 18/12/2012 4.450,00 Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιφερειακής οδού Ληξουρίου 30.7333.60 0,00

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 2356-από την 2360 έως και 2378- 2385-2395-2397-
2398-2401-2403-2405-240602407-2408-2409 και 2410-2412-2414-2415-2426 -2432-2431-2322-2321-2402. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από 2362 έως και την 2368 – 2385-2398-2408-
2403-2405-2406-2409-2414-2415-2426-2432. 
και  αφού έλαβε υπόψη: 

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 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 


