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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  26 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  22η  Αυγούστου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  22 η  Αυγούστου   του έτους 2018, ηµέρα   Τετάρτη       και ώρα  
13:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  21950/ 17-08-2018   
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                    ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                       
3.   Ρουχωτάς Βασίλειος (αναπληρωµατικό Μέλος )                                                 Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                           Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
5.   Μινέτος ∆ιονύσιος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                            
6. Γκισγκίνης Νικόλαος     (προσήλθε στην 256/2018 απόφαση).                                                                                
      ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  254  / 2018                                                                 Α∆Α: 65ΓΓΩΕ5-ΜΤ7   
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  
θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 
του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των    παρακάτω θεµάτων     εκτός ηµερήσιας διάταξης µε 
θέµα:  
1. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών Κτηµατολογίου. 
2. Εφαρµογή  της  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συνέχιση της  διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν    τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   και να εισαχθούν     προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     -                   
Μινέτος ∆ιονύσιος και Ρουχωτάς Βασίλειος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
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                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   τα παρακάτω θέµατα    εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση 
και λήψη απόφασης .   
1. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών Κτηµατολογίου. 
2. Εφαρµογή  της  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συνέχιση της  διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      255  / 2018                                                                  Α∆Α: 6Η∆5ΩΕ5-ΘΝ6 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών 
κτηµατολογίου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος το 1  ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την   254/2018 απόφαση 
(Α∆Α: 65ΓΓΩΕ5-ΜΤ7 ), «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών 
Κτηµατολογίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  21-08-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών Κτηµατολογίου» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 
1.000,00 € στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη      για την αντιµετώπιση δαπανών 
κτηµατολογίου και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 1.000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Αικατερίνη Ελευθεράτου  )             00.6111 (649/2018  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α) την  649/2018Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                           β) το αρίθ. 19535/2018 έγγραφο Προϊσταµένου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών 
                          γ) το αρίθ.  260/2018 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
 

Στην συνέχεια η θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. Πρωτ. 19535/2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου που αναλυτικά έχει ως εξής  

Aργοστόλι :23/07/2018 
Αριθ.πρωτ.:19535 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
    H  Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το αριθµ. 19362/20.7.2018 ενηµερωτικό της  σηµείωµα µας γνωρίζει ότι από έλεγχο 
που έχει διενεργήσει στα Κτηµατολογικά γραφεία Αργοστολίου και Ληξουρίου έχει διαπιστωθεί ότι ακίνητα ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου έχουν καταχωρηθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη ή έχουν καταχωρηθεί µε εσφαλµένα  στοιχεία και πρέπει να γίνει 
διόρθωση των σφαλµάτων ( τίτλοι ιδιοκτησίας  κ.λ.π. ) 
   Για   το σκοπό αυτό και προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες διορθώσεις είτε δικαστικά είτε µε εσωτερικές 
διαδικασίες  κτηµατολογίου , απαιτείται να ληφθούν από το κτηµατολόγιο όλα τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα 
(κτηµατολογικά φύλλα ακινήτου , κτηµατολογικά διαγράµµατα , αρχικές δηλώσεις κλ.π. ) 
  Επίσης µε το ίδιο ως άνω ενηµερωτικό σηµείωµα µας ενηµερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την εξεύρεση 
χώρου κατάλληλου για την ανέγερση νέων σχολικών µονάδων .  
   Και για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη νοµιµοποιητικών εγγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας ,κτηµατολογικά φύλλα κ.λ.π.) 
είτε από τα βιβλία των κτηµατολογικών γραφείων που βρίσκονται τα ακίνητα είτε από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακίων 
,όπου δεν υπάρχουν κτηµατολογικά γραφεία.  
   Για τη λήψη όµως των νοµιµοποιητικών εγγράφων απαιτείται πρώτα η πληρωµή των σχετικών τελών,  τα οποία όµως  
δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα.   
   Απαιτείται η έκδοση εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση αυτών των  δαπανών. 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθου  172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής (πλέον Οικονοµική Επιτροπή)  µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων. 
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    Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'): 
1. Τα  εντάλµατα προπληρωµής  εκδίδονται  στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου ο οποίος  καθίσταται 
υπόλογος και οφείλει  εντός  τακτής προθεσµίας να αποδώσει  λογαριασµό της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλοντας  τα απαραίτητα   δικαιολογητικά  και επιστρέφοντας το ποσό που δεν έχει διατεθει.  
     Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται από την  απόφαση  εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής η οποία 
δεν µπορεί  να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και πρέπει  να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα πριν  τη λήξη  του οικονοµικού 
έτους.  
2. Με  αιτιολογηµένη αίτηση  του υπολόγου µπορεί  ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή για 
έναν ακόµη µήνα και σε καµια περίπτωση  πέραν  από τη λήξη  του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των ληφθέντων χρηµάτων µε το  ένταλµα  προπληρωµής για άλλες δαπάνες ή για 
δαπάνες για τις οποίες έχει εκδοθει παγία προκαταβολή .  
2 .Σε καµία περίπτωση δεν  επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα υπολόγου ο οποίος δεν έχει 
αποδώσει λογαριασµό για προηγούµενο ένταλµα προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων για τα οποία έχει εκδοθεί  ένταλµα προπληρωµής ενεργείται µε εντολη του ∆ηµάρχου η οποία 
προσυπογράφεται  από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβεί  το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν την φύλαξη και την διασφάλιση των διαχειριζοµένων χρηµάτων να τα καταβάλλουν µε δική τους  
επιµέλειαν,και είναι υπεύυνοι για κάθε  τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωση αυτών των χρηµάτων.  
    Εάν το ποσό του εντάλµατος προπληρωµής  δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί  αµέσως από τον υπόλογο θα γίνεται 
κατάθεση  αυτού  ή των µη χρησιµοποιηθέντος υπολοίπου  εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος που βρίσκεται στην 
εδρα του ∆ήµου.  
    Ο υπόλογος  οφείλει  κατά την απόδοση του λογαριασµού να επισυνάψει µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον 
της καταθέσεως και αναλήψεως της Εθνικής Τράπεζας ,  στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικώς όλες οι γενόµενες για το 
σκοπό που εκδόθηκε το ένταλµα προπληρωµής δαπάνες».  
   Τα  δικαιολογητικά  µετά τον προέλεγχο από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας  αποστέλλονται στη λογιστική υπηρεσία 
του ∆ήµου για εκκαθάριση και µε µέριµνα της λογιστικής υπηρεσίας αυτά µετά την εκκαθάριση τους  επισυνάπτονται στο 
ένταλµα προπληρωµής.  
    Υστερα από τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει, εφόσον οι ως άνω αναφερόµενες δαπάνες δεν µπορούν  να 
εξοφληθούν µε τακτικά ενταλµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 
1. Να  εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης € 1.000,00 (χιλίων ευρώ) σε βάρος του  Κ.Α 00.6111  του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Οικονοµικού έτους 2018 µε τίτλο « Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου » 
για  την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτηθούν για την λήψη νοµιµοποιητικών εγγράφων  από κτηµατολογικά γραφεία 
και από γραφεία υποθηκοφυλάκων   
2. Να εγκρίνει  τη χορήγηση εντάλµατος προπληρωµής ποσού € 1.000,00 (χιλίων ευρώ) επ΄, ονόµατι της µονίµου 
Υπαλλήλου Κας Ελευθεράτου Αικατερίνης    
 ο οποίος µετά την έκδοση του εντάλµατος προπληρωµής από την Υπηρεσία λογιστηρίου του ∆ήµου θα διαθέσει  το ποσο 
αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη λήψη νοµιµοποιητικών εγγράφων  
(κτηµατολογικά φύλλα ακινήτου , κτηµατολογικά διαγράµµατα , αρχικές δηλώσεις κ.λ.π. )   για την τακτοποίηση ακινήτων 
του ∆ήµου από συµβολαιογραφεία και κτηµατολογικά γραφεία καθώς επίσης και για την λήψη νοµιµοποιητικών 
εγγράφων χώρων που θα εξευρεθούν για την ανέγερση νέων σχολικών µονάδων.  
3. Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως τις   31/12/2018. 
 

Ο Προϊστάµενος 
Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
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Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ.  Αικατερίνη Ελευθεράτου   ποσού 1.000,00  € από τον Κ.Α 00.6111 για την αντιµετώπιση δαπανών 
κτηµατολογίου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     -                   
Μινέτος ∆ιονύσιος και Ρουχωτάς Βασίλειος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 260/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  649/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Ελευθεράτου 
Αικατερίνη     συνολικού  ποσού 1.000,00  € από τον Κ.Α 00.6111  για την αντιµετώπιση δαπανών κτηµατολογίου 
.  
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   22/11/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  256   / 2018                                                                         Α∆Α: Ω17ΓΩΕ5-6Ξ1 
ΘΕΜΑ : Εφαρµογή  της  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συνέχιση της  διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου». 
                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 2  ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  «Εφαρµογή  της  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συνέχιση της  διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου» ( όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την   254/2018 απόφαση (Α∆Α: 65ΓΓΩΕ5-ΜΤ7  )  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής     τα παρακάτω :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Με την  147/16-06-2017  απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το µε αρίθµ. πρωτ. 14278/16-05-
2017 Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  
32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) . 

Στο εν λόγω Πρακτικό κρίνεται µη παραδεκτή η προσφορά της Τεχνικής Εταιρίας µε την επωνυµία Γεώργιος 
Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε  ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» επειδή δεν τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 24.4 της 
διακήρυξης και συγκεκριµένα δεν µονογραφήθηκε  ανά φύλλο το έντυπο  ΤΕΥ∆  από τον νόµιµο εκπρόσωπο 
πλην της τελευταίας σελίδας όπου είχαν υπογράψει και οι τρείς εκπρόσωποι της εταιρίας και ανακηρύχθηκε   
προσωρινός ανάδοχος  η εταιρεία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε» η οποία προσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 34,72% επί του προϋπολογισµού του έργου.  
Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε εµπρόθεσµη ένσταση από την Τεχνική Εταιρία   µε την επωνυµία 
Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε  ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» η οποία όµως επειδή δεν εκδικάστηκε 
εντός δέκα ηµερών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απορρίφθηκε σιωπηρά . 
Στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή µε την 289/16-11-2017 απόφασή της  ενέκρινε α) το µε αρίθµ. πρωτ.  
30896/2-10-2017 Πρακτικό ΙΙ (α απόσπασµα  – έλεγχος  των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού 
Αναδόχου) της Επιτροπής του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»   
β)το µε αρίθµ. πρωτ.  34669/1-11-2017 Πρακτικό ΙΙ (β απόσπασµα –έλεγχος συµπληρωµατικών –
διευκρινιστικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και γ)κατακύρωσε  την   Σύµβαση 
στην µειοδότρια  εταιρεία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε» η οποία προσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 34,72% επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Στην συνέχεια ο Συντονιστής της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε την  
αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018  δικαίωσε την ενιστάµενη εταιρία και  ακύρωσε τις 147 και 289/2017 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής  . 
Αµέσως µετά η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποίησε την ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού    µε έγγραφο της  στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και ζήτησε να γνωµοδοτήσει  
σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή εφαρµόζοντας  την µε αριθµ. 19463/8-08-2018 Γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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  κάλεσε την Τεχνική Εταιρία   µε την επωνυµία Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε  
ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ»  όπως προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπός της και να προβεί στην  µονογραφή  ανά σελίδα το 
ΤΕΥ∆ της προσφοράς της .  
Αφού εντός της νόµιµης προθεσµίας η νοµικός εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας κ. Χριστίνα Γεωργάτου 
προσήλθε στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής και προέβη στην  µονογραφή  του ΤΕΥ∆ της προσφοράς της , 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει εκ νέου προσωρινό  µειοδότη όπως διαµορφώνεται µε τα νέα 
δεδοµένα  ο πίνακας µειοδοσίας :  
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                               ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ  ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

  

         1. Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε 
                           ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία. 
 

                37,03 

      2.  «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε»                 34,72 

      3.  ∆ιονύσιος  Γ Ποδηµατάς Ε.∆.Ε                  32,00  
 
Την εταιρία µε την επωνυµία Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε  
ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 37,03%. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την ανακήρυξη  προσωρινού  µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία          Γεώργιος 
Μπαρούσης –Κωνσταντίνος Μαλάµης Ο. Ε    ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία. 
η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 37,03%  επί του προϋπολογισµού του 

έργου. 
Αφού οι κ.κ.Μινέτος ∆ιονύσιος –Γκισγκίνης Νικόλαος   εκφράζουν την επιφύλαξη και  τον προβληµατισµό τους 

για την µεγάλη καθυστέρηση της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλώνουν ότι ψηφίζουν την 
εισήγηση. 

Ο κ. Ρουχωτάς Βασίλειος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επιφύλαξη ως προς  έλλειψη  γνωµοδότησης 
της νοµικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα  και επισηµαίνοντας την απίστευτη καθυστέρηση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να αποφασίσει σχετικά.  

Την εισήγηση µε τις  αναφερόµενες επιφυλάξεις   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –
Κωνσταντάκης Άγγελος - Μινέτος ∆ιονύσιος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ρουχωτάς Βασίλειος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  157/2016  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και καθορισµού  τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό ) . 
3)Την 67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΘ6ΩΕ5-ΖΚΚ κατάρτιση όρων δηµοπράτησης) 
4)  την  αρίθµ. πρωτ. 125189/13-07-2018 απόφαση  του Συντονιστή της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας. 
5) την µε αριθµ. 19463/8-08-2018 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 
κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
6) την    650  /2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την  εκτέλεση  του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  
32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),  την εταιρεία µε την επωνυµία  Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος 
Μαλάµης Ο. Ε   ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 37,03%. 

     2.Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του προσωρινού αναδόχου. 
    3. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  Η 
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
4.Στην συνέχεια ειδοποιείται ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία Γεώργιος Μπαρούσης –Κωνσταντίνος 
Μαλάµης Ο. Ε   ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» Τεχνική Εταιρεία, να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα 
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δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της  διακήρυξης .Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    257/ 2018                                                                                    Α∆Α: 7Μ40ΩΕ5-ΘΦΚ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
« Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  21074 /6-08-2018 εισήγηση  
Της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου:« Ασκηση ένδικου 
 µέσου έφεσης.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  21074 /6-08-2018 εισήγηση της η οποία   
 αναλυτικά έχει ως εξής:   
            Στις 7 Οκτωβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 5-10-2015 αγωγή του Γεωργίου Ζουµπούλη, 
µε την οποία ο ενάγων ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 6.900 ευρώ. Η εν λόγω οφειλή προέρχεται από 
τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς και  αφορά το έργο «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων του ∆.∆. Κεραµειών», η 
σύµβαση του οποίου καταρτίσθηκε στις 23-11-2010. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις 26 Ιουνίου 2017 και 
εκδόθηκε η µε αριθ. 165/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε την οποία έγινε δεκτή η υπό κρίση 
αγωγή κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού ενώ κρίθηκε µη νόµιµη ως προς την κύρια βάση της 
λόγω ακυρότητας της καταρτισθείσας σύµβασης. Με την παραπάνω επίσης απόφαση υποχρεώθηκε ο ∆ήµος να 
καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.900 ευρώ νοµιµότοκα και κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή 
για το ποσό των 3.000 ευρώ.  
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
           Επειδή υπάρχουν νοµικοί λόγοι που δικαιολογούν την άσκηση έφεσης   παρακαλείται   η  Οικονοµική  
Επιτροπή  να  αποφασίσει σχετικά  εξουσιοδοτώντας την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου να καταθέσει αυτή και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στη δικάσιµο 
που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.  
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος     -                   
Μινέτος ∆ιονύσιος και Ρουχωτάς Βασίλειος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
Την αριθ. 21074 / 6-08-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της  µε αριθ. 165/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Εξουσιοδοτεί ∆ήµου , την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου 
Νίκη  να καταθέσει την εν λόγω έφεση  και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στη δικάσιµο που 
θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   258  / 2018                                                                         Α∆Α: Ω9Σ8ΩΕ5-Ν6Κ 
 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου . 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού 
ακινήτου .»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 21340/8-08-2018 εισήγηση της η οποία αναφέρει  τα 
παρακάτω :        
  
     Με την µε αριθµό 194/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η 
εκµίσθωση ενός δηµοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6, στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις 
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του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 
                                                                   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 194/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός δηµοτικού 
ακινήτου ήτοι του ογδόου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην 
Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ.  
   Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις…………….2018, ηµέρα………… Η κατάθεση 
των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα …….. π.µ. έως …… π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών 
προσφορών θα ξεκινήσει στις ……. π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις……2018, 
ηµέρα…………  και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 
καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση 
δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
 

Άρθρο 1 
             Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή 
ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη 
της µισθώσεως.  
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης 
κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν 
από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα 
έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει 
µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 
 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως χώρος στέγασης γραφείων, σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 194/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία 
χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση 
της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 

Άρθρο 3 
      Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, όπως 
αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 6/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά 
ποσοστό 1%. 
                                                                           Άρθρο 4 
    Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας 
ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων δύο 
ετών ήτοι 900,00 ευρώ.  
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 Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, β) 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Πιστοποιητικό 
αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.  Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, ε) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση 
των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. Ο εγγυητής (φυσικό πρόσωπο) οφείλει να 
προσκοµίσει α) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη 
οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέραν των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει 
να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους καθώς και πρακτικό συνεδρίασης-απόφαση του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου περί συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία καθώς και το εξουσιοδοτηµένο να καταθέσει την 
προσφορά πρόσωπο.  
 

Άρθρο 5 
    Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας 
και να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής 
διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 
           

Άρθρο 6 
  Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 10 
ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να 
προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του 
επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για δύο έτη.   
 Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 
  Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που 
έχει κατατεθεί ενώ ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος τούτου και του εγγυητή του ενεχοµένων και των δύο 
για την επί το έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγούµενης τοιαύτης. Επίσης 
υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους.  
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής 
δεν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση 
µε τη διενέργεια της δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν 
προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του 
ενώ ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό δυνάµενο να µειωθεί δι΄ 
αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου. 
 

Άρθρο 7 
    Το µίσθιο θα  παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε 
και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του 
ακινήτου.  
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε 
αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
     Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο 
οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα 
προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση 
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στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο 
Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν 
σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 
 

Άρθρο 9 
    Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή 
σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η 
εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα 
µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του 
από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την 
εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα 
καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. 
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον 
αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.                
      

Άρθρο 10 
     Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη 
χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή 
ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως 
ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του 
χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για 
τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο της 
οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν δουλείας επί αυτού, ούτε 
υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.  

 
Άρθρο 11 

     Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση 
παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των 
µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 
λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο 
µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλειά του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµά του.  
 

Άρθρο 12 
    Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε 
συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.  
Επίσης ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής. 
 

Άρθρο 13 
    Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

Άρθρο 14 
    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, 
την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε 
άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
                                                                            Άρθρο 15 
    Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
                                                                           Άρθρο 16 
 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Οτιδήποτε δεν 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Π∆ 270/2981. 
 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Αργοστόλι 08-08-2018 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού  
διαγωνισµού   εκµίσθωσης  ∆ηµοτικού ακινήτου  που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η 7η Σεπτεµβρίου  2018 ηµέρα  Παρασκευή µε 
επαναληπτική σε περίπτωση αγόνου  την  13 η  Σεπτεµβρίου2018  ηµέρα  Πέµπτη  . 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος   - 
Μινέτος ∆ιονύσιος- Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ρουχωτάς Βασίλειος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 194 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 21340/8-08-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού  
διαγωνισµού   εκµίσθωσης  δηµοτικού ακινήτου ήτοι του ογδόου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί 
της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
2.   Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της 
µισθώσεως.  
3.  Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, όπως 
αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 6/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά 
ποσοστό 1%. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις   7 -09- 2018, ηµέρα Παρασκευή . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή 
αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 13 -09-  2018, 
ηµέρα Πέµπτη   και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.  
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  259  / 2018                                                                      Α∆Α: ΩΠ5ΦΩΕ5-ΓΩΡ      
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού –Πρόννων (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 3ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού _Πρόννων.(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)» θέτει υπόψη 
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της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  21709 /13-08-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 

 
 
                            Αργοστόλι:  13.08.2018    
                           Αριθ.Πρωτ.: 21709  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
4. ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX:26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 13.08.2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 21520/13-08-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 449/18138/09-07-2018  διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων»για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Βαλλιάνου Ελένη  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 449/18138/09-07-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 237/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
19634/24-07-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 449/18138/09-07-2018διακήρυξη του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων»,    

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 13η Αυγούστου και ώρα 09:00 π.µ. σύµφωνα και µε την αριθ. 
πρωτ.: 21520/13-08-2018 ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία  της οποίας  η προσφορά είχε λάβει αριθµό πρωτ. 19330/20-07-2018,ήτοι την 
εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του υποφάκελου(αριθ.πρωτ.:21519/09-08-2018)     
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
του.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 449/18138/09-07-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων», 
β)την υπ. αριθµ. 237/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. 

αριθµ. 19634/24-07-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 21520/13-08-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη της επιτροπής, 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 21519/09-08-2018) της 
προσφοράς µε αριθ.πρωτ. 19330/20-07-2018, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς  µε αριθ. πρωτ. 19330/20-07-2018, 
β)την αριθ. 449/18138/09-07-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων», 
γ)την αριθ.  65/2018 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, 
δ) την αριθ. 18144/09-07-2018  Περίληψη διακήρυξης, 
ε)την αριθ. 194/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων», 
στ)την αριθ. 237/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία  αφενός ενεκρίθη στο 

σύνολό του  το υπ. αριθµ. 19634/24-07-2018  1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την 
επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 

ζ)το γεγονός ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθµ. 65/2018  Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είχε 
πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (διενέργεια έξι διαγωνισµών  
για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών των ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΠΥΛΑΡΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΠΑΛΛΙΚΗΣ και ∆ηµ. Σχολείου ΤΚ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ)όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 

η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης της εταιρείας µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο  11 της αριθ. 449/18138/09-07-2018 
διακήρυξης, 

 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων» κατακύρωσης την εταιρεία µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού    ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού –Πρόννων» προϋπολογισµού 49.260,68 € (Σαράντα εννέα χιλιάδες ∆ιακόσια εξήντα ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και την ανακήρυξη οριστικού   ανάδοχου την εταιρεία µε 
την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» . 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Κωνσταντάκης Άγγελος    
  -                   Μινέτος ∆ιονύσιος- Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ρουχωτάς Βασίλειος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  202  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 194/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 7Χ78ΩΕ5-ΠΧ∆ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   19634/24-07-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 237/2018 
απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. Α∆Α: 60ΝΥΩΕ5-7ΝΟ 
5) το µε αρίθµ. 21709/13-08-2018  παραπάνω  2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 21709/13-08-2018  2ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- 
Πρόννων  προϋπολογισµού  48.244,68 €, €  µε Φ.Π.Α . 

       2)  Ανακηρύσσει οριστικό  ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
 χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού – Πρόννων », για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία 
 µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε 
 έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ   48.244,68 €, €, 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   260  / 2018                                                                            Α∆Α: 6 Ο7ΕΩΕ5-2ΨΨ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  
του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 21ης 
Μαΐου και Ριζοσπαστών»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 9-08-2018    
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2ο Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού όπως υπογράφεται ψηφιακά από τον Πρόεδρό της κ. Ευάγγελο 
Αλεξανδρόπουλο το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 6/8/2018 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε 
διαδικασίες των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και 
του προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016. 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
∆ιευθύνουσα ή  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης  
 

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 

Προϋπολογισµός: 1.120.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 11982/07-05-2018 
Αριθ. ∆ιακ.: 283 
Αριθ. Απ.: 129/2018 
Α∆ΑΜ: 18PROC003048922 2018-05-07 
Α∆Α: ΩΩ2ΣΩΕ5-ΑΓΗ 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 11984/07-05-2018 
Α∆Α: ΨΒ19ΩΕ5-Ξ9Β 
Α∆ΑΜ: 18PROC003048935 2018-05-07 

Α/Α Συστήµατος: 71971 

Λήξη υποβολής προσφορών: 29/05/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 05/06/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Αριθµός Απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και 
ανάδειξης Προσωρινού µειοδότη: 

Αριθ. Απόφ.: 188/2018 (25/06/2018) 
Α∆Α: 69ΜΑΩΕ5-84Ξ 

Αριθµός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού µειοδότη:  

18063/09-07-2018 

Ηµεροµηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών µειοδοσίας µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας»: 

09/07/2018 

Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νοµιµοποίησης, 
σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης διακήρυξης: 

Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο (έως 
29/07/2018) 

Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
µειοδότη µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

17/07/2018 
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Ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών σε έντυπη 
µορφή (εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών):  

19/07/2018 

 
Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Πέµπτη, 09 Αυγούστου 
2018 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5/2018 
(26/01/2018) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α: 6ΨΩ∆ΩΕ5-7Ε∆, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών 
δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) 
χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 
4 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 
5 

Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 
6 

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

Τακτικό Μέλος 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
7 

Εκπρόσωπος Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων 

Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (έπειτα από ενηµέρωση του Χειριστή της Α.Α.) και 
προσκοµίστηκαν σε έντυπη µορφή από την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ για το εν λόγω έργο. 
Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ υπέβαλε ηλεκτρονικά, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισµό, 
εντός της προβλεπόµενης στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνίας. 
Η επιτροπή διαγωνισµού, έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εµπρόθεσµα 
(εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 
Στη συνέχεια, ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο 
∆ήµο, έγινε δεκτός και η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών αυτών καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2: ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 
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Πίνακας 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Κατά την υποβολή: 
της Προσφ. (Π) / 

των 
∆ικαιολογητικών 

(∆) 
∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά 

µέσα) 

Π 
29-05-
2018 

∆ 
09-07-
2018 

Λήξη 
ισχύος 

Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο 
έκδοσης τους ή ισχύος τους (άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης) 

   

56091/07-05-2018 
(ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ) 
 
 
2386/15-05-2018  
(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ) 
 
 
55953/07-05-2018 
(ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ) 
 
 
8781/08-05-2018 
(ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ) 
 
170372/07-05-2018 
(ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΠΑ) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κυπαρισσίας 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Τρικάλων 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   

83078/05-07-2018 
(ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ) 
 
 
3253/05-07-2018  
(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ) 
 
 
12835/04-07-2018 
(ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ) 
 
83071/05-07-2018 
(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ) 
 
 
83077/05-07-2018 
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΟΥ∆Η) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κυπαρισσίας 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Τρικάλων 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 
-//- 

  25-06-2018 64912753/25-05-2018 Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  22-07-2018 65054498/22-06-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

  22-07-2018 64895431/22-05-2018 Φορολογική Ενηµερότητα 
Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)   04-08-2018 65260975/04-07-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 
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22-06-2018 
 
21-09-2018 

240659/24-05-2018 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 
414/23-03-2018 
(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΤΕ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

Εταιρίας & Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

20-07-2018 
 
21-09-2018 

289602/21-06-2018 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 
414/23-03-2018 
(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΤΕ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

  

22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
18-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 

183143/23-04-2018 
(ΑΛΤΟΜΥΡΑ) 
183123/23-04-2018 
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 
178861/19-04-2018 
(∆Ε∆∆ΗΕ ΞΑΝΘΗΣ) 
183180/23-04-2018 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
183148/23-04-2018 
(ΠΑΡΘΡΕΝΩΝΑΣ) 
183206/23-04-2018 (ΦΙΛΙΑΤΡΑ) 
183158/23-04-2018 
(∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 
183193/23-04-2018 
(ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
183218/23-04-2018 
(ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
183172/23-04-2018  
(ΟΛΘ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 
183270/23-04-2018 
(ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων 
σε εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
18-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 
 
 
22-10-2018 
 
22-10-2018 

183143/23-04-2018 
(ΑΛΤΟΜΥΡΑ) 
183123/23-04-2018 
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 
178861/19-04-2018 
(∆Ε∆∆ΗΕ ΞΑΝΘΗΣ) 
183180/23-04-2018 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
183148/23-04-2018 
(ΠΑΡΘΡΝΩΝΑΣ) 
183206/23-04-2018 (ΦΙΛΙΑΤΡΑ) 
183158/23-04-2018 
(∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 
183193/23-04-2018 
(ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
183218/23-04-2018 
(ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
183172/23-04-2018  
(ΟΛΘ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 
183270/23-04-2018 
(ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
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10-11-2018 
 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
30-06-2018 

1788/10-05-2018  
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 
 
1777/10-05-2018 
(ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) 
1778/10-05-2018 
(ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) 
1776/10-05-2018 
(ΤΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
1780/10-05-2018 
(ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) 
1781/10-05-2018 
(ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 
1570/23-04-2018  
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Θεσσαλονίκης 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Εισφορών 
θεσσαλονίκης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
στελεχών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

10-11-2018 
 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
10-11-2018 
 
31-08-2018 

1788/10-05-2018  
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 
 
1777/10-05-2018 
(ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) 
1778/10-05-2018 
(ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) 
1776/10-05-2018 
(ΤΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
1780/10-05-2018 
(ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) 
1781/10-05-2018 
(ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 
2615/28-06-2018  
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ) 
 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Θεσσαλονίκης 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Εισφορών 
θεσσαλονίκης 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης 
Εργασ. Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµερ. λήξης της 
προθεσµ. υποβολής προσφοράς 
ή ένορκη βεβαίωση  
(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   
16787/24-05-2018 
Ένορκη Βεβαίωση 

Συµβολαιογραφείο κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΓΩΓΑΚΟΥ 

   
4309/04-05-2018 
14591/09-05-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   
4309/04-05-2018 
14591/09-05-2018 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

   4309/04-05-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτωχευτικό συµβιβασµό 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    4309/04-05-2018 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

   14590/09-05-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    14590/09-05-2018 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
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   14596/09-05-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    14596/09-05-2018 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

   14598/09-05-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση µε δικ. απόφαση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    14598/09-05-2018 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

   579526.825687/24-04-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση µε απόφαση των 
εταίρων (Γ.Ε.Μ.Η.) 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    615107.877655/21-06-2018 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα: Μητρώου / Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

   29-05-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις λοιπές 
περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 
του άρθρου 22 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    29-05-2018 

Υ.∆. ψηφιακά υπογεγραµµένη 
από κ. ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

  

6 µήνες 
από την 
έκδοσή της 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
30-06-2018 
 
30-06-2018 

1674/37532/03-05-2018  
(ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) 
 
1674/43271/03-05-2018  
(ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) 
1674/37629/03-05-2018  
(ΤΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
1674/59866/03-05-2018  
(ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) 
1674/74127/03-05-2018  
(ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 
Β1119/1709/31-01-2018 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ 
ΒΠ1119/1709/31-01-2018 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 

ΤΕΕ Περιφερειακό Τµήµα 
Θεσσαλονίκης 
 
-//-  
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
ΣΑΤΕ 

Πιστοποιητικό µη διάπραξης 
επαγγελµατικού παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

6 µήνες 
από την 
έκδοσή της 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
31-12-2018 
 
31-12-2018 

1674/37532/03-05-2018  
(ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) 
 
1674/43271/03-05-2018  
(ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) 
1674/37629/03-05-2018  
(ΤΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
1674/59866/03-05-2018  
(ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) 
1674/74127/03-05-2018  
(ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 
Β1119/1439/26-06-2018 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ 
ΒΠ1119/1439/26-06-2018 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 

ΤΕΕ Περιφερειακό Τµήµα 
Θεσσαλονίκης 
 
-//-  
 
-//- 
 
-//- 
 
-//- 
 
ΣΑΤΕ 
 
-//- 

   29-05-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για την 
περίπτωση της παραγράφου Α.9 
του άρθρου 22 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης, 
τελευταίο εδάφιο)  

   29-05-2018 

Υ.∆. ψηφιακά υπογεγραµµένη 
από κ. ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 



 874 

• ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του 
άρθρου 22 (παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   579526.825687/24-04-2018 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  
 

615107.877655/21-06-2018 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα: Μητρώου / Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

   Μετοχολόγιο 29-05-2018 Αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας 
και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο) 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   Μετοχολόγιο 29-05-2018 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
• ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ (άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

  03-07-2020 ∆15/9468/04-07-2017 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

  03-07-2020 ∆15/9468/04-07-2017 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 

  

15-12-2018 
 
 
 
 
29-05-2018 
 
 
 
29-05-2018 

∆.Μ./23946/19-12-2017 
Ενηµερότητα Πτυχίου 
 
 
 
Υ.∆. ανεκτέλεστου 
 
 
 
Φωτοαντίγραφα πίνακα & 
βεβαιώσεων ανεκτέλεστου 

Υπουργείο Υποδοµών και 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων-Τµήµα ΜΕΕΠ & 
ΜΗΕΕΠΙΕ 
ψηφιακά υπογεγραµµένη από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

Υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν 
ισχύει ή υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης, συνοδευόµενης από 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 
έργων κλπ. 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

  

15-12-2018 
 
 
 
 
16-07-2018 
 
 
 
16-07-2018 

∆.Μ./23946/19-12-2017 
Ενηµερότητα Πτυχίου 
 
 
 
Υ.∆. ανεκτέλεστου 
 
 
 
Φωτοαντίγραφα πίνακα & 
βεβαιώσεων ανεκτέλεστου 

Υπουργείο Υποδοµών και 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων-Τµήµα ΜΕΕΠ & 
ΜΗΕΕΠΙΕ 
ψηφιακά υπογεγραµµένη από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

ΦΕΚ σύστασης    12699/14-10-2004 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο 
έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή 
επικυρωµένο αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει)  

   

Αρ. πρωτ. 497812.707933 µε 
αρ. ΓΕΜΗ 121585504000 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
 
 
13012/20-11-2008 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
 
13672/12-12-2008 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ψηφιακά υπογεγραµµένο από κ. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΧΑΝΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
-//- 

  

 4272/12-07-2013 
 
 
 
 
579526.825688/24-04-2018 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΕΡΕΙΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα: Μητρώου / Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το 
πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του 
νοµικού προσώπου 

  

 4272/12-07-2013 
 
 
 
 
615107.877656/21-06-2018 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΕΡΕΙΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα: Μητρώου / Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό κλπ.    ΑΡΙΘΜ. 1547/25-05-2018 

ψηφιακά υπογεγραµµένο από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

   579526.825687/24-04-2018 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / µη λύσης της 
εταιρείας κλπ. 

   615107.877655/21-06-2018 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα: Μητρώου / Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν  

   17-08-2018 
65310908/17-07-2018 
Φορολογική Ενηµερότητα 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

   16-08-2018 333075/17-07-2018 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

    

14597/09-05-2018 
Πιστοποιητικό περί µη 
κατάθεσης δικογράφου, 
Εκκαθαριστή/Συνεκκαθαριστή 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

    
14593/09-05-2018 
Πιστοποιητικό περί µη λύσης 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
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της εταιρείας 

    
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ. 
ΚΤΕΝΙ∆Η ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 

 

    
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 

    
Εκτύπωση από TAXISnet 
Σχετικά µε τη δραστηριότητα 
της επιχείρησης 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

    
Υ.∆. καταδικαστικής απόφασης 
κατά την έννοια του άρθρου 3 
του ν.3310/2005 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

    

Υ.∆. ότι δεν συντρέχουν για την 
εταιρεία οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν.3310/2005 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από κ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη 
και έκδοση του παρόντος πρακτικού, τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου  

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ΄΄ µε µέση έκπτωση 
προσφοράς 53,13 % για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ 
ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 
Προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Έγκρισης του 2ου Πρακτικού θα γίνονται δεκτές σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.3 της ∆ιακήρυξης (άρθρο 360 Ν. 4412/2016). 
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο 
Πρακτικό της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια µέσου του «πεδίου επικοινωνίας» του RFI. 
Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 2) µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, θα κοινοποιηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (βλ. άρθ. 105 & 316 του Ν.4412/2016, άρθ. 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017) µέσω της λειτουργικότητας 
της «επικοινωνίας» και επιπλέον τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου θα αναρτηθούν στο χώρο 
«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος επειδή κατά την διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ερωτήσεις και ζητήθηκαν διευκρινήσεις  
από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούσαν τεχνικά θέµατα για το εν λόγω έργο και 
προκειµένου να απαντηθούν  µε ακρίβεια τα ζητηθέντα επιπλέον στοιχεία ,  προτείνει την αναβολή λήψης 
απόφασης επί του θέµατος .  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                   
                                                                                                                        Ρουχωτάς Βασίλειος                                                                                                                    
                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                           
                                                                                                                            Μινέτος ∆ιονύσιος                                                          
                                                                                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος      
 
   Σοφία Γαρµπή  
   Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          
 


