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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
της   5 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29  η  Ιανουαρίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     
2742/26-01-2016  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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.   Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                Θεόδωρος Φλωράτος                                                                              
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας  (ΑΠΩΝ από την 31/2016 έως & την 38/2016 )             Λυκούδης  Ιωάννης                                                                                                                  
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                   
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης  ∆ιονύσιος 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       23 / 2016                                                                    Α∆Α: 7ΥΦΚΩΕ5-1Μ3 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµ. 283/2015 απόφασης Εφετείου Πατρών.                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της  
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το  
1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµ. 283/2015 απόφασης Εφετείου 
Πατρών .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 2156 /21-01-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
 Κατά την δικάσιµο της 6ης Μαρτίου 2014 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών µετά από αναβολή η από 15.07.2010 
και µε αριθµό κατάθεσης 1036/2010 έφεση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» 
που εδρεύει στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος 
Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010) και κατά της µε αριθµό 59/2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, επί της 
οποίας εκδόθηκε η µε αριθµό 283/2015 απόφαση του Εφετείου Πατρών. 
 Ειδικότερα η αντίδικος είχε ασκήσει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά του πρώην ∆ήµου 
Ερύσσου την από 20.03.2007 και µε αριθµό κατάθεσης 143/2007 αγωγή της, µε την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο πρώην ∆ήµος 
Ερύσσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να της καταβάλλει  το χρηµατικό ποσό των 392.677,33 ευρώ 
το οποίο αφορά την εκτέλεση συµβάσεων  για την προµήθεια ύδατος και συγκεκριµένα ζητούσε να της καταβάλλουµε  το χρηµατικό 
ποσό των 38.086,66 ευρώ για το έτος 2004, το χρηµατικό ποσό των 305.672,67 ευρώ για το έτος 2005 και το χρηµατικό ποσό των 
48.918,00 ευρώ για το έτος 2006 και το ποσό αυτό, νοµιµότοκα.  Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 59/2009 οριστική 
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της ενάγουσας ως απαράδεκτη ελλείψει 
δικαιοδοσίας διότι σύµφωνα µε το σκεπτικό της ως άνω απόφασης οι αναφερόµενες  στην αγωγή συµβάσεις προµήθειας ύδατος 
που είχε συνάψει ο πρώην ∆ήµος Ερύσσου  µε την αν-τίδικο είναι διοικητικές και η εξ αυτών αναφυόµενη διαφορά ως διοικητική 
υπάγεται στην δικαιοδοσία των τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.  Η αντίδικος εν συνεχεία κατέθεσε  έφεση κατά ηµών και κατά 
της ως άνω α-πόφασης επικαλούµενη ότι εσφαλµένα έγινε δεκτό ότι υφίσταται έλλειψη δικαιοδοσίας του δικάσαντος Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και επί της εφέσεως όπως προαναφέρθηκε εκδόθηκε η µε αριθµό 283/2015 απόφαση του Εφετείου 
Πατρών. 
 Με την ως άνω απόφαση το δευτεροβάθµιο δικαστήριο έκρινε ότι οι αναφερόµενες στην αγωγή επίδικες συµβάσεις 
προµήθειας ύδατος δεν είναι διοικητικές και ότι από αυτές γεννάται διαφορά ιδιωτικού δικαίου. Έτσι κρίνοντας το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο έκανε  δεκτή την έφεση της αντιδίκου, εξαφάνισε την µε αριθµό 59/2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας και προχώρησε στην εκδίκαση της από 20.03.2007 αγωγής της αντιδίκου την οποία έκανε εν µέρει δεκτή, 
αναγνωρίζοντας τελικά ότι υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε στην αντίδικο το χρηµατικό ποσό των 175.202,72 ευρώ µε το νόµιµο 
τόκο υπερηµερίας από την επίδοση της αγωγής µέχρι και την εξόφληση αυτής.  Επισηµαίνουµε, ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
έκανε δεκτούς όλους τους νοµικούς µας ισχυρισµούς και για τον λόγο αυτό µειώθηκε το χρηµατικό ποσό το οποίο η αντίδικος 
ζητούσε να της καταβάλλουµε από 392.677,33 ευρώ σε 175.202,72 ευρώ.  Ο ∆ήµος µας επίσης αµφισβήτησε και την ουσία της 
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αγωγής και ειδικότερα µε τις προτάσεις µας αµφισβητήσαµε τις ποσότητες ύδατος που αναγράφονταν σε µια σειρά φορτωτικών 
καθώς για αυτές δεν προέκυπτε κανένα στοιχείο από τα αρχεία του ∆ήµου µας για την προµήθειά τους.  Ο ισχυρισµός αυτός δεν 
έγινε δεκτός  από το ∆ευτεροβάθµιο δικαστήριο και απορρίφθηκε ως αβάσιµος κατ’ ουσία διότι ο πρώην ∆ήµαρχος Ερύσσου 
κ.Κωνσταντίνος Κοντογούρης και ο πρώην Πάρεδρος του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Φισκάρδου κ. ∆ιονύσιος Παλεκισιάνος σε 
ένορκες βεβαιώσεις τους οι οποίες ελήφθησαν προς όφελος της αντιδίκου στην συµβολαιογράφο Ερύσσου κ.Ελένη Λευτεράτου 
βεβαίωσαν ρητά και κατηγορηµατικά ότι όλες οι ποσότητες νερού παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα από τους ίδιους µετά από κατά-
µέτρηση τους µε µετρητή που υπήρχε στις υδατοδεξαµενές του ∆ήµου Ερύσσου στις οποίες συγκεντρώνονταν το νερό και τον 
γενόµενο από αυτούς έλεγχο των αντίστοιχων φορτωτικών ως προς τις αναγραφόµενες σε αυτές ποσότητες. 
 Επειδή ο ∆ήµος µας κατά της µε αριθµό 283/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών µπορούσε να ασκήσει το ένδικο µέσο 
της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου πλην  όµως σύµφωνα µε τα άρθρα 560 και 561 του ΚΠολ∆ικ, οι λόγοι για την άσκηση 
αυτής είναι αµιγώς νοµικοί ενώ η εκτίµηση από το ∆ικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου, συνεπώς η ευδοκίµηση της θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη καθώς δεν υπάρχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση 
αυτής. 
 Επειδή από την επίδοση της αγωγής µέχρι και σήµερα 21.01.2016 οι τόκοι υπερηµερίας έχουν ήδη ανέλθει στο χρηµατικό 
ποσό των 91.439,77 ευρώ και µε την  πάροδο του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται καθώς το ποσό των 175.202,72 ευρώ έχουµε 
υποχρεωθεί να το καταβάλλουµε νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής της αντιδίκου και µέχρι την εξόφληση του, κατά συνέπεια 
εφόσον η ευδοκίµηση της άσκησης της αίτησης αναίρεσης είναι αβέβαιη, η δε πάροδος του χρόνου µέχρι την εκδίκαση αυτής και 
την έκδοση απόφασης θα έχει ως αποτέλεσµα την πάροδο επιπλέον χρόνου και την επιβάρυνση του ∆ήµου µε επιπλέον τόκους 
υπερηµερίας εισηγούµαστε την µη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 283/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών και 
παρακαλούµε την Επιτροπή σας για την λήψη της σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Εδώ βλέπουµε ότι ζητάει η ∆ηµοτική Αρχή να πάρουµε µία θέση σε σχέση µε το 
ποιος έχει δίκιο , η εταιρία που τα πούλησε ή ο ∆ήµος που λέει ότι δεν ήταν οι ποσότητες κ.λ.π όταν ενδιάµεσα υπάρχει ένας 
σηµερινός Α/∆ήµαρχος και τότε ∆ήµαρχος που πιστοποιεί και διαβεβαιώνει ότι η εταιρία όντως έχει δίκιο .Ο ∆ήµος βρίσκεται σε 
ένα δίλληµα και µας βάζει και εµάς, τι να κάνουµε , να συνεχίσουµε τα δικαστικά µέσα που δεν έχουµε ελπίδα να δικαιωθούµε   και 
ο αρµόδιος Α/∆ήµαρχος της περιοχής να λέει ότι κακώς ασκήσαµε τα ένδικα µέσα. Εµείς δηλαδή ψηφίζουµε να ασκήσουµε τα 
ένδικα µέσα  και η ∆ηµοτική Αρχή µέσω του σηµερινού Α/∆ηµάρχου λέει ότι πρέπει να πάρει η εταιρία τα λεφτά και να µην 
συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία. 
 
Επειδή δεν υπήρχαν παραστατικά και η τότε ∆ηµοτική Αρχή δεν είχε  συγκροτήσει ούτε τις επιτροπές παραλαβής , πήγε ο ίδιος ο 
∆ήµαρχος , το πολιτικό πρόσωπο και δίνει βοήθεια στην εταιρία και λέει εντάξει. Εδώ δείχνει την σαπίλα ολόκληρου του πολιτικού 
συστήµατος. Καταρχήν δεν έχεις υποδοµές, να έχεις φτιάξει που ήσουν κοινοτάρχης στο Φισκάρδο εργοστάσιο αφαλάτωσης , να 
έχεις λύσει το πρόβληµα της ύδρευσης εδώ και δέκα πέντε -είκοσι χρόνια επιβαρύνοντας έτσι τον δηµοτικό προϋπολογισµό δηλαδή 
τις τσέπες των δηµοτών αλλά οι δηµότες να παίρνουν το νερό µε βυτία  , επίσης να µην έχεις συγκροτήσει τα στοιχειώδη,  να 
φτιάξεις δηλαδή  µια επιτροπή παραλαβής που αποτελείται από υπαλλήλους και δηµοτικούς συµβούλους για  να παραλαµβάνεις το 
κύριο έργο και όταν δεν έχεις κάνει όλα αυτά ,πας και δίνεις και την πιστοποίηση και τέλος έρχεται σήµερα να πληρώσει ο ∆ήµος 
εκατό περίπου χιλιάδες σε τόκους υπερηµερίας. Θα έπρεπε η ∆ηµοτική Αρχή πριν απευθυνθεί στην Οικονοµική Επιτροπή που 
συµµετέχουν και άλλες παρατάξεις , να πει στον Α/∆ήµαρχο για  το τι θα κάνουν µε τα εκατό χιλιάρικα γιατί είναι ένα ζήτηµα που 
έχετε συλλογική ευθύνη γιατί αν ήταν σε άλλη παράταξη θα κάναµε µια γενικότερη πολιτική κριτική αλλά εδώ υπάρχει µια 
συγκεκριµένη ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και του προσώπου και γιαυτό πρέπει να απολογηθεί , έβαλε πλάτη σήµερα µε την 
επιβεβαίωσή του  να πάρει η εταιρία διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες . Να λέµε, πως εξυπηρετούµε τα µεγάλα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα µε την στάση µας ,µε τις αποφάσεις µας και την πολιτική µας πρακτική και δεν είναι θεωρία είναι πράξη. 
Κλείνοντας επειδή εµείς δεν ξέρουµε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα και ποιος έχει δίκιο θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ όµως πολιτικά θέλω 
να κλείσω το θέµα, επειδή έχει µια οικονοµική επίπτωση στον ∆ήµο θα πρέπει γιαυτό να απολογηθεί πολιτικά στον Λαό της 
Κεφαλονιάς και αυτό να γίνει µέσω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , στο επόµενο ∆.Σ να πάρει θέση γιαυτό το θέµα και εγώ δεν λέω 
γιαυτά που είναι να πληρώσουµε ,αφήστε τα πες ότι τα κατανάλωσε , τις εκατό χιλιάδες επιπλέον –δικηγόρους –εργατοώρες  και 
ένα σωρό πράγµατα , δηλαδή εδώ δεν είναι θέµα επανάστασης , αυτό δηλαδή το να κάνεις διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος , 
βέβαια σε ένα σάπιο κράτος δεν είναι θέµα επανάστασης αλλά παίζει ρόλο και η προσωπικότητα ενός δηµάρχου . Εγώ θα το πω 
τώρα επειδή είναι εδώ πέρα , στην θητεία του κ. Αλυσανδράτου ας πούµε που δεν τον ήξερα πριν , ποτέ δεν είχε έλθει ούτε είχε 
ακουστεί τίποτα για τέτοια πράγµατα , αυτό παίζει ρόλο και αυτό πρέπει να το κρατάµε γιατί θα έλθουν οι επόµενοι και είναι και 
προσωπικό του καθένα που χειρίζεται τα οικονοµικά. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή αναφέρει τα παρακάτω:  Κάθε φορά που παίρνουµε εδώ   αποφάσεις για την άσκηση 
ή µη ένδικων µέσων , έχουµε στο πίσω µέρος του µυαλού µας το οικονοµικό όφελος του ∆ήµου . Τα δεδοµένα είναι αυτά και  βάσει 
αυτών των δεδοµένων θα πορευτούµε.  
Η εισήγηση είναι η διακοπή της δικαστικής διαδικασίας και η πληρωµή,  από κει και πέρα θα κρατήσουµε ότι ο ∆ήµος από την όλη 
διαδικασία έχει ένα όφελος στο ύψος των εκατόν τριάντα χιλιάδων εφόσον η απαίτηση ήταν για τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες 
και θα καταβληθούν τα διακόσια εξήντα έξι. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
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                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Tην  µη  άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 283/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών ενώπιον του Αρείου Πάγου 
διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 560 και 561 του ΚΠολ∆ικ, οι λόγοι για την άσκηση αυτής είναι αµιγώς νοµικοί ενώ η εκτίµηση από 
το ∆ικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, συνεπώς η ευδοκίµηση 
της θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη καθώς δεν υπάρχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση αυτής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   24   / 2016 Α∆Α: 7ΑΡΑΩΕ5-Σ6Τ 
ΘΕΜΑ : Σύσταση  Πάγιας Προκαταβολής  υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016. 

 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης     δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  2o θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης « Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016»θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 
20-1-2016  

εισήγησή του η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 
 Ζητείται η έγκριση της σύστασης Πάγιας Προκαταβολής στους  παρακάτω  υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την πληρωµή 
ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδαπανών όπως παρακάτω: 
 

 
ΠΟΣΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ Κ.Α. 

750,00 Πάγια Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Παγουλάτος Κων/νος] Γραφείο 
Προµηθειών. 

8251 

650,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής(∆ρακονταειδής Σοφίας] για ∆.Ε 
Παλλικής. 

8251 

500,,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[Σιµωτάς Σπυρίδων] για ∆.Ε 
Ελειού – Πρόννων. 

8251 

400,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου[Ποδάρα Αναστασία] για ∆.Ε Ερίσου. 8251 
350,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών[Τζάκη Μαρίκα] για ∆.Ε Οµαλών. 8251 
350,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς[Μινέτος Αναστάσιος] για ∆.Ε 

Λειβαθούς. 
8251 

400,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου[Βαλλιανάτος Σπυρίδων] για ∆.Ε 
Πυλάρου. 

8251 

350,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης[Αυγερινού Αικατερίνη] για ∆.Ε Σάµης . 8251 
450,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου για Λειτουργία Σπηλαίων[Αυγερινού Αικατερίνη]για 

∆.Ε Σάµης. 
8251 

700,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Ελβίρα  Λορεντζάτου  ]γραφείο 
κίνησης. 

8251 

500,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Χαράλαµπος Τουµάσης] για 
Πολιτική Προστασία. 

8251 

 

600,00 Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[∆ηµήτριος Μακρίδης  ] για 
ηλεκτρολόγους. 

8251 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή οι προµήθειες και οι εργασίες που θα πληρωθούν από την Πάγια Προκαταβολή θα 
µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρο διαγωνισµό και επειδή υποκρύπτονται απευθείας αναθέσεις καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος.  
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

• την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 

• τη σχετική πίστωση  90.000,00 € στον Κ.Α. 00.8251 του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2016  

• τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  
                 Την  102 /2016 ανάληψη υποχρέωσης . 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής συνολικού ποσού 6.000,00 €   από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο «Πάγια Προκαταβολή 
Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και για  το οικονοµικό έτος 2016 µε διαχειριστές υπολόγους  τους 
παρακάτω υπαλλήλους :  
 

ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 
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750,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 

650,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.∆ρακονταειδή Σοφία 

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ. Σιµωτά Σπυρίδωνα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Τζάκη Μαρίκα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

450,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. Λορεντζάτου Ελβίρα  

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 

600,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. ∆ηµήτριος Μακρίδης  

  

 
µε την υποχρέωση να διατεθούν σύµφωνα µε άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και κατά την λήξη του οικονοµικού 
έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν στην Οικονοµική 
Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  25  / 2016                                                                         Α∆Α:    760ΦΩΕ5-8ΗΡ                 
ΘΕΜΑ : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  Προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
οικ. Έτους 2016. 

 
 Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης     δίνει  
τον λόγο   στον Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  3o θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Σύσταση  Πάγιας 
 Προκαταβολής Προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ.  
Έτους 2016». θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 20-1-2016  εισήγησή του η οποία αναλυτικά 
  έχει ως εξής: 

Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 286 του ίδιου νόµου έχει έναρξη ισχύος από 
1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 
συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου.  
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής 
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια 
προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο 
πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. 
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα εξής: 
"1.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του 
σχετικού κωδικού αριθµού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου. 
2.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα µε τον πληθυσµό της, ανέρχεται στο ποσό 
των: 
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού. 
β) ∆υο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους. 
3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα και ο 
οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό έως 
τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό µεγαλύτερο από 
τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωµές, 
χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου. 
4.Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που απονέµει ο νόµος 
3852/2010 στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες ή µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, όπως: 
α) Η δαπάνη για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 
περίπτ. γ'). 
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82 περίπτ. δ'). 
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται 
για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε'). 
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83 
παρ. 2 περίπτ. δ'). 
5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του 
ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του 
Β.∆. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.∆. 774/1980." 
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 Ζητείται η έγκριση σύστασης  Πάγιας Προκαταβολής στους  Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς συνολικού ποσού 79.000,00 €  όπως παρακάτω: 
 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. / Τ.Κ. Κ.Α. 

3.000,00 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8251 

2.000,00 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 8251 

2.000,00 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 8251 

2.000,00 ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 8251 

2.000,00 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 8251 

2.000,00 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 8251 

1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 8251 

1.000,00 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 8251 

1.000,00 ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8251 

1.000,00 ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΑΓΚΩΝΑ 8251 

1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΚ ΑΘΕΡΑ 8251 

1.000,00 ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 8251 

1.000,00 ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΚ ΑΡΓΙΝΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΚ ΑΣΣΟΥ 8251 

1.000,00 ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 8251 

1.000,00 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΚ ΒΑΡΕΩΣ 8251 

1.000,00 ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 8251 

1.000,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΚ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 8251 
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1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΚ ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 8251 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. / Τ.Κ. Κ.Α. 

1.000,00 ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ 8251 

1.000,00 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΚ ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 8251 

1.000,00 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 8251 

1.000,00 ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ 8251 

1.000,00 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 8251 

1.000,00 ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΚ ΚΟΘΡΕΑ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΚ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 8251 

1.000,00 ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΗΣ ΤΚ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 8251 

1.000,00 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΚ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 8251 

1.000,00 ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΚ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΝΥΦΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 8251 

2.000,00 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 8251 

1.000,00 ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΑΣΤΡΑΣ 8251 

1.000,00 ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΜΩΡΟΥ-∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΚ ΠΕΣΑ∆ΑΣ 8251 

1.000,00 ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ 8251 

1.000,00 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΠΥΡΓΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΤΚ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΣΚΗΝΕΩΣ 8251 

1.000,00 ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΚ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 8251 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

• την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

• την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 

• τη σχετική πίστωση  90.000,00 € στον Κ.Α. 00.8251 του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2016  

• τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  
Την     102 /2016 ανάληψη υποχρέωσης . 
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει την  σύσταση Πάγιας Προκαταβολής µε διαχειριστές υπολόγους τους  Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών 
Κοινοτήτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους 2016 συνολικού ποσού 79.000,00 €   από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 

 

ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

∆.Κ. / Τ.Κ. Κ.Α. 

3.000,00 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8251 

2.000,00 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 8251 

2.000,00 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 8251 

2.000,00 ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 8251 

1.000,00 ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 8251 

1.000,00 ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 8251 

1.000,00 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΚ ΧΙΟΝΑΤΩΝ 8251 
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2.000,00 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 8251 

2.000,00 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 8251 

1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 8251 

1.000,00 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 8251 

1.000,00 ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8251 

1.000,00 ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΑΓΚΩΝΑ 8251 

1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΚ ΑΘΕΡΑ 8251 

1.000,00 ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 8251 

1.000,00 ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΚ ΑΡΓΙΝΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΚ ΑΣΣΟΥ 8251 

1.000,00 ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 8251 

1.000,00 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΚ ΒΑΡΕΩΣ 8251 

1.000,00 ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 8251 

1.000,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΚ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΚ ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 8251 

 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. / Τ.Κ. Κ.Α. 

    

    

1.000,00 ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ 8251 
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1.000,00 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΚ ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 8251 

1.000,00 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 8251 

1.000,00 ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ 8251 

1.000,00 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 8251 

1.000,00 ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΚ ΚΟΘΡΕΑ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΚ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 8251 

1.000,00 ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΗΣ ΤΚ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 8251 

1.000,00 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΚ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 8251 

1.000,00 ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΚ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΝΥΦΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 8251 

2.000,00 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 8251 

1.000,00 ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΑΣΤΡΑΣ 8251 

1.000,00 ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΜΩΡΟΥ-∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΚ ΠΕΣΑ∆ΑΣ 8251 

1.000,00 ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ 8251 

1.000,00 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΚ ΠΥΡΓΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ 8251 

1.000,00 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΤΚ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΣΚΗΝΕΩΣ 8251 

1.000,00 ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΚ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 8251 

1.000,00 ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 8251 

1.000,00 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 8251 

1.000,00 ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 8251 

1.000,00 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 8251 

1.000,00 ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΚ ΧΙΟΝΑΤΩΝ 8251 
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µε την υποχρέωση να διατεθούν σύµφωνα µε άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και κατά την λήξη του οικονοµικού 
έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν στην Οικονοµική 
Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   26  / 2016                                                                                  Α∆Α: 758ΤΩΕ5-ΟΚΗ 
 
  ΘΕΜΑ : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την πληρωµή άµεσων  αναγκών της 
καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» 
 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος,  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το   4 ο θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την πληρωµή  άµεσων αναγκών της 
καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  από 25--01-2016 εισήγηση του προϊστάµενου  του 
τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 
Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, Κας 
Μπαράκου Ουρανίας για την πληρωµή άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς Κα Μπαράκου  Ουρανία για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας. 
ΠΟΣΟ                                                                                            Κ.Α. 
2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ] 20.6635 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
β)Έγγραφο Τµήµατος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Γραφείο Αντιδηµάρχου 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου 
υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της 
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν 
δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα 
εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς 
εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί 
προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του 
προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται 
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν 
Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
 Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α  20.6635 καθώς και η έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  Μπαράκου Ουρανία για την κάλυψη άµεσων  αναγκών της 
καθηµερινότητας της Υπηρεσίας καθαριότητας. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο   κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή οι προµήθειες που θα πληρωθούν από το Ένταλµα Προπληρωµής θα µπορούσαν 
να γίνουν µε πρόχειρο διαγωνισµό και επειδή υποκρύπτονται απευθείας αναθέσεις καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος.  
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
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• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
την υπ αρίθ.  229/25-01-2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6635 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας». 
2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ουρανία Μπαράκου ποσού 2.000,00 
από τον Κ.Α 20.6635 για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   29/04/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   27  / 2016                                                                                      Α∆Α: 7ΞΕΣΩΕ5-Ι1Γ         
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 5 o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής 
Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από  21-01-2016 εισήγηση του , θεωρηµένη από τον 
Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται :  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής (αριθµ. ΧΕΠ  623 Α 
/2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Κωνσταντίνου Παγουλάτου που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  346/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και  τροποποιήθηκε µε την 399/2015 απόφασή της, ( παρατάθηκε η απόδοση 
του ΧΕΠ  έως τις 29-02-2016), όπου προσκοµίστηκαν και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πλην του τιµολογίου εξόφλησης από την 
∆Ε∆∆ΗΕ το οποίο και  σας προσκοµίζουµε. 
 
Συνηµµένα: α)Τιµολόγιο εξόφλησης ∆Ε∆∆ΗΕ . 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  Γ 6.260.8000/31-12-2015  τιµολόγιο (παροχής Υπηρεσιών ) της 
∆Ε∆∆ΗΕ µε κωδικό πληρωµής 9310211180282121 συνολικού ποσού 7.700,78 € το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα 
άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- τις 346 και 399/2015 αποφάσεις  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα 
οποία κατέθεσε ο  κ. Κωνσταντίνος Παγουλάτος      για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ.  623 Α   / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    7.700,78 € 
έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Παγουλάτο Κωνσταντίνο         µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Παγουλάτο Κωνσταντίνο     από  υπόλογο του ποσού των 7.700,78 € το οποίο είχε διατεθεί για την 
Επέκταση Φ.Ο.Π  στην Τοπική Κοινότητα Μονοπωλάτων της ∆.Ε Παλικής σύµφωνα µε τις 346 και 399/2015 αποφάσεις  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    28 / 2016                                                                       Ω0ΩΓΩΕ5-Η∆0 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
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  6 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω 
: 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 



 
 

218 

 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων 
του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΕ 76 27/01/2016 3357,15 ∆ρόµος προς ∆ηµοτικό Σχολεό ∆ιλινάτων ΣΑΤΑ 15.8122.02 0,00 

230 25/01/2016 86,10 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΕΠΙ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, βάσει 
της αριθ.3/2016 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6116 1.913,90 

232 25/01/2016 393,60 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ,αριθ. γνωµοδ. 1828/19-1-2016 00.6111 1.937,40 

233 26/01/2016 193,73 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 70.6233.01 8.093,49 

234 27/01/2016 86,10 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[αριθ. 28/2016 ΑΠΟΦ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ] 00.6463 2.913,90 

235 27/01/2016 233,70 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΕΦ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 10.6462 4.139,00 

236 27/01/2016 553,50 
Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων (µέσω ∆ΕΗ) ο παρών 
χαρακτηρίζεται δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής 20.7336.07 9.446,50 

237 27/01/2016 88,56 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.28/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 00.6463 2.825,34 

238 27/01/2016 1.860,40 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ:α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ,ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ,4 δηµοσιεύσεις, 
β)ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,γ)ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, 
δ)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ε)Παραµετροποίησης ΜΗΧ/ΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, στ)Παρακολούθησης στόλου οχηµάτων 10.6462 2.278,60 

239 27/01/2016 29,52 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 49421/23-12-2015 ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 00.6463 2.795,82 

240 28/01/2016 900,00 
Απόδοση στο ∆ιαδηµοτικό δίκτυο Υγείας & Αλληλεγγύης[ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
ΕΤΟΥΣ 2016] 00.6726.04 0,00 

241 28/1/2016 16.106,85 Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Ε. Παλικής 35.6262.04 3893,15 

242 28/1/2016 5.989,79 
Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Ε. 
Λειβαθούς 35.6262.09 10,21 

243 28/1/2016 9.843,69 Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Ε. Πυλάρου 35.6262.10 156,31 

244 28/1/2016 80,00 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων, κλπ 10.6611 1.920,00 

245 29/1/2016 86,10 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 10.6462 2.192,50 

250 29/1/2016 40.000,00 Απόδοση στην Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή (ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ 11/2016) 00.6731.02 0,00 

251 29/1/2016 20.000,00 Απόδοση στην Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή (ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ 11/2016) 00.6731.03 0,00 

252 29/1/2016 10.000,00 
Απόδοση στην Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή για τα Ειδικά Σχολεία 
(ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.11/2016) 00.6731.04 0,00 

253 29/1/2016 15.000,00 
Απόδοση στην Β/βάθµια Σχολική Επιτροπή για τα Ειδικά Σχολεία 
(ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ 11/2016) 00.6731.05 0,00 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 237-239-245 - 250-251-252-253 . 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος.  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 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  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    29  / 2016                                                                         Α∆Α: 7ΛΨΨΩΕ5-ΩΟΨ 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός του τέλους διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωµάτων και του ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης των 
εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 29του Ν 3431 για το έτος 2016 και εφεξής. (Εισήγηση στο ∆.Σ)  
  

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   η οποία εισηγούµενη     το  7 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός του τέλους διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωµάτων και του ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 29του Ν 3431 για το έτος 2016 και εφεξής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
από 28-01-2016 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1,ζ του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», η Οικονοµική Επιτροπή είναι πλέον αρµόδια και για την 
εισήγηση, προς το δηµοτικό συµβούλιο, της επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.  
 Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ δήµων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του νόµου 
αρµοδιότητάς τους, δεν εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 
του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.). Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεµάτων για τα οποία ο οικείος 
δήµος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, µε την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθµισή τους 
απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η µία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό 
ρύθµιση θέµατος (σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 79 Κ∆Κ), ενώ µε την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ. (ΥΠΕΣ 
Εγκύκλιος 41/2007).  
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α’) Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες 
ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε τους δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δηµόσια δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές, που είναι αρµόδιες για την 
παραχώρηση των δικαιωµάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006.  
 Οι δηµόσιες αρχές, που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αµεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άµεσης 
εξυπηρέτησης των διοικουµένων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δηµιουργία δικτυακής υποδοµής. Οι 
ανωτέρω διαδικασίες δύναται να διαφέρουν αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών.  
 Το γεγονός ότι µε κανονισµό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των τελών 
διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καθώς και το ύψος των εγγυητικών καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη 
την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δηµοσιάς διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 & 29 παρ.6 του Ν. 3431/2006. Ο καθορισµός 
των τελών διέπεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια, αµεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. Το ύψος των 
τελών πρέπει να µην καθιστά οικονοµικά ασύµφορη τη διενέργεια της επένδυσης.  
 Κατ΄ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 528/075/23.06.2009 (ΦΕΚ. 1375/10.07.2009 τεύχος 
Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σύµφωνα µε την οποία υπολογίζονται τα σχετικά τέλη ως 
εξής:  
  
Υπολογισµός Τελών ∆ιέλευσης  
 
1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής  
1.1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 
(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής.  
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια): Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά 
ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €)  
1.3 Τα Τέλη ∆ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:  
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α. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 
κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα συνολικού πληθυσµού κάτω των 1.000 κατοίκων,  
β. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  
γ. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους)  
δ. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων.  
ε. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι 
βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. στ. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη διασύνδεση 
υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα.  
ζ. Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται 
στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία 
ευκολία και όχι δύο.  
 
 Υπολογισµός Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης  
 
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο 
ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου  [σε €/µ2/έτος] * 0,175)  
2. Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος 
των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή/ και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα ή ∆ήµο, 
κατά την κείµενη νοµοθεσία. Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η 
εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα.  
3. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 
κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων,  
β. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  
γ. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους)  
δ. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων.  
ε. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι 
βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
στ. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων 
για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα.  
ζ. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες).  
 
 Υπολογισµός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  
 
1. Οι ∆ικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών 
αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης.  
2. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από 
την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος.  
 Η επιβολή Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης έχουν αναδροµική ισχύ (πενταετία). Τα έσοδα που προβλέπεται, 
σύµφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ να εγγραφούν στον Προϋπολογισµό χρήσης 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΚΑΕ 0718.6) από 
τέλη ∆ιέλευσης και Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.  
 Αφού λήφθηκαν υπόψη:  
α) Οι ισχύουσες διατάξεις:  

• Το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) (ΦΕΚ 57/Α΄)  

• Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄)  

• Το άρθρο 23 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄)  

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)  
 
β) Η µε αριθ. 528/075/23.06.2009 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΦΕΚ 
1375/Β΄/10.07.2009).            Ε ι 
σ η γ ε ί τ α ι  
 Ο καθορισµός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παραπάνω και είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθ. 528/075/23-06-2009 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΦΕΚ 1375/ Β΄/10-07-2009), ως εξής:  
1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 
(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής.  
2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια): Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης 
ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €).  
3. Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 
κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων,  
β. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  
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γ. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους)  
δ. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων.  
ε. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι 
βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
στ. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων 
για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα.  
ζ. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες).  
4. Τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής:  
α. Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας [σε €/µ2/έτος]*0,175).  
β. Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας υπολογίζεται ως ο µέσος όρος 
των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή/ και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριµένη ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, 
κατά την κείµενη νοµοθεσία. Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η 
εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα.  
5. Υπολογισµός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  
α. Ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών 
αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης.  
β. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από 
την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος.  
 Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία θα προσδιορίζει τα παραπάνω τέλη καθώς 
και το ποσό της εγγύησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα ανωτέρω αναφερόµενα και θα διαβιβάζεται στην 
Οικονοµική Υπηρεσία για είσπραξη. Η Τεχνική Υπηρεσία ορίζεται αρµόδια να αναζητήσει από τους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών επικαιροποιηµένη χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή όπως αυτά είχαν µέχρι 
σήµερα, αρχής γενοµένης από τη χρήση του 2011 (άρθρο 4 παρ.5 της υπ`αρίθµ.528/075/23-6-2009 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., 
ΦΕΚ/Β/1375/10-7-2009).  
  Η παρούσα κανονιστική απόφαση να ισχύσει για το έτος 2016 και εφεξής µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και 
να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Β∆ 24-9/20-10-1958 και να αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρά την κρίση διατήρησε την υψηλή κερδοφορία του. Βασικός 
παράγοντας για αυτό είναι η βάναυση  επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που εκφράζεται µε απολύσεις, µειώσεις µισθών και γενικά µε την 
διαµόρφωση συνθηκών εργασιακού µεσαίωνα. 
O όµιλος της  Cosmote µεταξύ 2010 και 2013 µείωσε το µισθολογικό κόστος κατά 27,2% και  το προσωπικό κατά 35,64%. Την ίδια περίοδο προχώρησε σε 
επενοικίαση 6.000 εργαζοµένων. ∆ηµιούργησε νέο µισθολόγιο για τους νέους εργαζόµενους µε χαµηλότερο κατά 40% τον κατώτατο µισθό. Ανάλογες 
καταστάσεις είχαµε και στις δυο άλλες εταιρείες Vodafone και Wind. 
Τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία του πρώτου 9µηνου του 2014 δείχνουν αυξηµένα τα κέρδη του οµίλου Cosmote σε σχέση µε το 2013 κατά 17,9%. 
Σηµαντικό είναι και η τάση συγκεντροποίησης του συγκεκριµένου κλάδου που βασικά διαµορφώνονται δυο «στρατόπεδα». 
Όσο αφορά την εισήγηση για τον καθορισµό τέλους διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων και του ύψους των εγγυήσεων έχουµε να πούµε τα εξής: 
1.Τον πρώτο παράγοντα που παίρνει υπόψη της η εισήγηση είναι πως «…το ύψος των τελών  πρέπει να µην καθιστά οικονοµικά ασύµφορη την διενέργεια 
της επένδυσης» και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και το κόστος και τις επιπτώσεις που θα έχει ο ∆ήµος από αυτήν. 
2.∆εν υπάρχουν τέλη διέλευσης, δηλαδή δεν πληρώνουν οι εταιρείες όταν: 
α. Οι Τοπικές Κοινότητες έχουν πληθυσµό κάτω από 1.000 κατοίκους. 
β. Είναι σε περιοχές εκτός σχεδίου. 
γ. Όταν τοποθετούν στύλους, ΚΑΦΑΟ κ.λ.π. 
δ. Όταν πραγµατοποιούν έργα συντήρησης, επέκτασης δικτύων για απόσταση έως 200µ από τα υφιστάµενα δίκτυα. 
ε. Όταν εγκαθιστούν φρεάτια τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες. 
Την ίδια ώρα που το κράτος και ο ∆ήµος δεν απαλλάσσει από τους φόρους και τα ∆ηµοτικά τέλη της λαϊκές οικογένειες που βρίσκονται στις αντίστοιχες 
Τοπικές Κοινότητες και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι καθαρά µια ταξική πολιτική που βοηθά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των µεγάλων 
επιχειρηµατικών οµίλων του συγκεκριµένου κλάδου, ρίχνοντας τα βάρη από την άλλη στην αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος.  
Με τις παραπάνω διαπιστώσεις εµείς προτείνουµε να µην υπάρχουν αυτές οι απαλλαγές και να πληρώνουν σε όλα οι συγκεκριµένες εταιρείες και ψηφίζουµε 
την πρόταση µας». 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος.  

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

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Ε ι σ η γ ε ί τ α ι προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  
 
 Τον  καθορισµό  του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παραπάνω και είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθ. 528/075/23-06-2009 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΦΕΚ 1375/ Β΄/10-07-2009), ως εξής:  
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1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 
(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής.  
2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια): Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης 
ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €).  
3. Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 
κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων,  
β. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  
γ. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους)  
δ. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων.  
ε. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι 
βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
στ. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων 
για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα.  
ζ. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες).  
4. Τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής:  
α. Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας [σε €/µ2/έτος]*0,175).  
β. Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας υπολογίζεται ως ο µέσος όρος 
των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή/ και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριµένη ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, 
κατά την κείµενη νοµοθεσία. Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η 
εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα.  
5. Υπολογισµός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  
α. Ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών 
αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης.  
β. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από 
την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος.  
 Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία θα προσδιορίζει τα παραπάνω τέλη καθώς 
και το ποσό της εγγύησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα ανωτέρω αναφερόµενα και θα διαβιβάζεται στην 
Οικονοµική Υπηρεσία για είσπραξη. Η Τεχνική Υπηρεσία ορίζεται αρµόδια να αναζητήσει από τους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών επικαιροποιηµένη χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή όπως αυτά είχαν µέχρι 
σήµερα, αρχής γενοµένης από τη χρήση του 2011 (άρθρο 4 παρ.5 της υπ`αρίθµ.528/075/23-6-2009 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., 
ΦΕΚ/Β/1375/10-7-2009).  
  Η παρούσα κανονιστική απόφαση να ισχύσει για το έτος 2016 και εφεξής µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και 
να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Β∆ 24-9/20-10-1958 και να αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     30  / 2016                                                                    Α∆Α: 77ΘΨΩΕ5-743 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ   του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού    για την «Προµήθεια ανταλλακτικών 
& εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 9ο θέµα  ηµερήσιας  
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016»έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
το από  28-01-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. 
πρωτ. 2560/25-01-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 
2016» µε  την κήρυξη του ως ΑΓΟΝΟΥ και β) την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξεύρεση 
προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την έγκριση του Πρακτικού µε την επιφύλαξη ως προς την Μελέτη  και ως προς το 
δεύτερο   σκέλος προτείνει να µην πάει το θέµα στο ∆.Σ για την απευθείας ανάθεση σε προµηθευτή αλλά  να γίνει νέα µελέτη και 
νέα δηµοπράτηση και ψηφίζει την πρόταση του . 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την 18/22-01-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (τακτικός ∆ιαγωνισµός) 
3) Το 2560/25-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό  για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

3. Την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξεύρεση προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   31  / 2016                                                                        Α∆: ΩΒΟΨΩΕ5-∆ΒΟ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  ∆ ’ Τριµήνου 2015  και εισήγηση προς ∆. Σ . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     
 το 8  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆΄ Τριµήνου 2015  
 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του 
προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των 
εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 
3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε 
τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό 
διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση 
του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα 
(30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, 
σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα 
ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της 
έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος 
των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το 
δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του 
για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 
3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 
«Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων 
και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του 
υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Με την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2015  και εγκρίθηκε µε την 
αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 
Ιονίου. 
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Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2015 όπως 
παρακάτω 
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015  

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015  

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %  
Κ.Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2  

0 Τακτικά έσοδα 16.046.930,92 16.368.272,60 102,00 16.102.757,16 100,35 98,38  

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

947.719,03 1.074.213,18 113,35 874.632,35 92,29 81,42  

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

80.760,41 26.540,15 32,86 26.540,15 32,86 100,00  

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 

3.568.327,74 3.652.965,65 102,37 3.625.596,25 101,60 99,25  

4 
Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

2.094.456,95 2.844.948,08 135,83 2.806.382,87 133,99 98,64  

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 378.184,28 90,54 378.184,28 90,54 100,00  

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.903.565,06 8.330.571,73 93,56 8.330.571,73 93,56 100,00  

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 60.849,53 176,89 60.849,53 176,89 100,00  

1 Εκτακτα έσοδα 14.042.732,40 5.081.535,75 36,19 4.959.685,42 35,32 97,60  

11 
Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00  

12 
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 

610.287,52 393.836,72 64,53 393.836,72 64,53 100,00  

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

13.071.882,72 4.056.942,66 31,04 4.056.942,66 31,04 100,00  

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

35.000,00 9.999,00 28,57 9.999,00 28,57 100,00  
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15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 147.200,00 381.621,03 259,25 259.770,70 176,47 68,07 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 178.362,16 238.649,14 133,80 238.649,14 133,80 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 
ετών 

1.677.168,93 1.678.259,78 100,07 1.537.030,13 91,64 91,58 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.644.720,00 98,07 1.503.490,35 89,64 91,41 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 33.539,78 #DIV/0! 33.539,78 #DIV/0! 100,00 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.675.882,25 94,03 564.071,72 9,34 9,94 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

6.036.390,05 5.675.882,25 94,03 564.071,72 9,34 9,94 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.760.075,48 3.069.880,16 45,41 3.026.043,97 44,76 98,57 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.474.002,00 2.408.544,19 69,33 2.406.151,88 69,26 99,90 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.286.073,48 661.335,97 20,13 619.892,09 18,86 93,73 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου 
Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 48.868.843,89 31.873.830,54 65,22 26.189.588,40 53,59 82,17 

        

 Υπόλοιπο Ταµείου 31/12/2015: 3.848.274,62      

        

 Ανάλυση Ταµειακών διαθεσίµων        

 Έκτακτα Ανιδείκευτα Έσοδα: 1.355.098,79      

 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα: 2.142.577,21      

 Τακτικά Έσοδα: 350.598,62      

 
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 

31/12/2015 

Προϋπ/σµός 
∆εσµευθέντ

α % 
Τιµολογηθέντ

α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
Κ.Α

. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ

Η ΕΞΟ∆ΩΝ 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 
21.710.642,8

7 
17.890.548,8

0 
121,35 19.575.923,00 90,17 

18.309.001,3
2 

18.309.001,3
2 

84,33 93,53 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.747.742,72 5.279.590,78 108,87 5.403.409,00 94,01 5.298.120,78 5.298.120,78 92,18 98,05 

61 
Αµοιβές αιρετών 
και τρίτων 

1.160.818,78 734.322,43 158,08 1.005.289,04 86,60 749.946,43 749.946,43 64,60 74,60 

62 Παροχές τρίτων 2.935.485,22 2.172.619,32 135,11 2.493.618,34 84,95 2.282.855,58 2.282.855,58 77,77 91,55 

63 Φόροι - τέλη 260.032,00 233.229,89 111,49 233.229,89 89,69 233.229,89 233.229,89 89,69 100,00 

64 
Λοιπά Γενικά 
έξοδα 

468.172,49 214.177,28 218,59 245.579,86 52,45 224.088,20 224.088,20 47,86 91,25 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 

2.202.183,51 2.178.461,05 101,09 2.178.461,05 98,92 2.178.461,05 2.178.461,05 98,92 100,00 
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δηµοσίας πίστεως 

66 
∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.540.347,49 490.217,20 314,22 854.983,38 55,51 725.228,90 725.228,90 47,08 84,82 

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.311.473,39 6.511.752,83 112,28 7.085.174,42 96,90 6.540.892,47 6.540.892,47 89,46 92,32 

68 Λοιπά Έξοδα 84.387,27 76.178,02 110,78 76.178,02 90,27 76.178,02 76.178,02 90,27 100,00 

7 Επενδύσεις 
13.925.171,5

2 
805.405,97 

1.728,9
6 

4.151.037,74 29,81 3.512.304,62 3.512.304,62 25,22 84,61 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων 
και προµήθειες 
παγίων 

206.189,44 15.055,46 
1.369,5

3 
75.863,95 36,79 64.562,46 64.562,46 31,31 85,10 

73 Έργα 
12.128.051,9

3 
1.288.546,19 941,22 4.004.606,01 33,02 3.377.309,38 3.377.309,38 27,85 84,34 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές 
εργασίες κλπ 

1.590.930,15 -498.195,68 -319,34 70.567,78 4,44 70.432,78 70.432,78 4,43 99,81 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 
#DIV/0

! 
0,00 0,00 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

8 

Πληρωµές 
Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.185.248,7
2 

4.792.572,31 275,12 6.572.246,90 49,85 4.855.025,50 4.825.553,95 36,60 73,42 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.180.778,15 2.287.844,66 182,74 3.990.301,96 95,44 2.320.826,30 2.320.826,30 55,51 58,16 

82 Αποδόσεις 3.676.169,16 2.504.727,65 146,77 2.581.944,94 70,23 2.534.199,20 2.504.727,65 68,13 97,01 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 
#DIV/0

! 
0,00 0,00 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

5.328.301,41 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

9 Αποθεµατικό 47.780,78         

 
Σύνολα δαπανών 

48.868.843,8
9 

23.488.527,0
8 

208,05 30.299.207,64 62,00 
26.676.331,4

4 
26.646.859,8

9 
54,53 87,95 

 
 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  έθεσε 
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 2886  / 27-01-20156 Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων ∆ Τριµήνου έτους 
2015 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Αργοστόλι, 27 Ιανουαρίου 2016 Αριθµός πρωτ.: 2886 

                                                                           Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

∆` Τριµήνου έτους 2015 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό διαδικασιών και 
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης 
από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2015 σας εκθέτουµε τα 
εξής: 

Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τέταρτου τριµήνου 2015 µε βάση το εγκεκριµένο τροποποιηµένο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2015 (απόφαση 161/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του 
∆ήµου).΄ 
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Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος ∆ 
Τριµήνου 2015 3.913.185,85 223.096,17 25.774.366,86 25.923.079,24 2.936.198,44  

Εκτέλεση Π/Υ 
∆ Τριµήνου 
2015 3.095.092,06 82.224,47 10.530.745,45 10.696.412,48 3.652.347,75  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -818.093,79 -140.871,70 -15.243.621,41 15.226.666,76 -716.149,31 -733.103,96 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  -20,91% -63,15% -59,15% 58,74% -24,40% -2,85% 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει αρνητική απόκλιση 
µεγαλύτερη του 10% στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και 
εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το ∆ τρίµηνο του έτους. 

 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 245.148,73 168.167,35 -76.981,38 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 60.617,49 6.508,49 -54.109,00 

Α4.1.03 (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και ∆ικαιώµατα 2.468.344,93 1.715.520,59 -752.824,34 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή 
Υπηρεσιών 383.021,88 645.236,42 262.214,54 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  219.308,37 120.372,32 -98.936,05 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 500,00 12.360,96 11.860,96 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  0,00 0,00 0,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 22.500,01 9.999,00 -12.501,01 
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Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  42.867,96 80.097,01 37.229,05 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 167.117,26 230.641,64 63.524,38 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 303.759,22 72.648,50 -231.110,72 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 0,00 33.539,78 33.539,78 

  3.913.185,85 3.095.092,06 -818.093,79 

 

Στον παραπάνω δείκτη, κατά το ∆ τρίµηνο σηµειώθηκε αρνητική απόκλιση πάνω από 10% σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί και 
ιδιαίτερα στις επιµέρους οµάδες εσόδων που αφορούν στα εξής: 

-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01) µε σηµαντική απόκλιση στην είσπραξη των µισθωµάτων της χρήσης (κωδ.0111) η οποία 
φτάνει στα -68,43% σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί. Στο τρίµηνο αυτό εµφανίζεται µειωµένη η ικανότητα εξόφλησης 
υποχρεώσεων των χρεωστών προς το ∆ήµο που αφορούν στην χρήση, σε συνδυασµό µε τον υψηλό εισπρακτικό στόχο που είχε 
τεθεί αλλά και τη χαµηλή αποδοτικότητα των ρυθµίσεων που είναι σε ισχύ λόγω του µεγάλου αριθµού των δόσεων και των ποσών 
που αντιστοιχούν σε αυτές. Στα πλαίσια αυτά η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης ορισµένων µισθώσεων για πιθανές ενέργειες 
κρίνεται απαραίτητη. Στην οµάδα αυτή εµφανίζονται επίσης µε αρνητική απόκλιση ποσοστού 72,04% και 79,34% σε σχέση µε το 
στόχο τα έσοδα από την εκµετάλλευση της παραλίας «Μύρτου» και «Πλατύ Γιαλού» αντίστοιχα, σηµειώνοντας ότι αφορά 
υστέρηση που ανέρχεται περίπου στις 19.000,00€ για το µήνα Οκτώβριο.  

-Πρόσοδοι από κινητή περιουσία (02) µε σηµαντική αρνητική απόκλιση στην είσπραξη τόκων χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 
(89,13%).Ο στόχος είχε τεθεί σύµφωνα µε τα εισπραχθέντα του έτους 2014 τα οποία ήταν αυξηµένα λόγω των επιχορηγήσεων για 
τις επιπτώσεις των σεισµών, ενώ για το 2015 υπήρξε χρονική υστέρηση στους αναµενόµενους πόρους όπως για παράδειγµα η 
«Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009-Επενδύσεις –Έργα» ποσού 1.095.599,41€ που 
πιστώθηκε στο λογαριασµό του ∆ήµου τον µήνα ∆εκέµβριο.  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται αρνητική απόκλιση 30,50% λόγω της γενικότερης 
υστέρησης στην είσπραξη µέσω ∆ΕΗ των τελών η οποία έως και την εκκαθάριση του µηνός Οκτωβρίου που έχει ενσωµατωθεί στη 
χρήση, φτάνει στα 1.708.187,69€. 

- Φόροι και εισφορές (05), όπου εµφανίζεται υστέρηση 38,06% από το στόχο που τέθηκε λόγω της γενικότερης υστέρησης στην 
είσπραξη µέσω ∆ΕΗ του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων, η οποία έως την εκκαθάριση του µηνός Οκτωβρίου που έχει 
ενσωµατωθεί στη χρήση, φτάνει τα 150.987,35€. Επίσης στην ίδια κατηγορία δεν αποδόθηκε κεντρικά για είσπραξη ποσό από το 
Φόρο ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ενώ είχε στοχοθετηθεί πίστωση σύµφωνα µε τις εισπράξεις προηγούµενων 
ετών.  

- ∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες (14), όπου εµφανίζεται υστέρηση κυρίως από Έσοδα του Κληροδότηµα Θεαγένους Τροµπέτα 
σε σχέση µε αυτά που είχαν τεθεί ως στόχος. 

- Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για πρώτη φορά), κωδικός (21) όπου εµφανίζει υστέρηση σε τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (κωδικός 2111) λόγω ότι στοχοθετήθηκε το µήνα Νοέµβριο ποσό 222.688,66€ (υπόλοιπο 
πίστωσης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την απόφαση των ανταποδοτικών τελών), ενώ αφορούσε έσοδα που εµφανίζονται 
εισπρακτικά στον κωδικό 0311 της παραπάνω κατηγορίας 03 (Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα) τα οποία ουσιαστικά 
διευρύνουν την ήδη διαµορφωµένη αιτιολογηµένη απόκλιση κατά το παραπάνω ποσό. 

 

- Υπενθυµίζουµε ότι το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» κατά το Γ τρίµηνο του έτους σηµείωσε σηµαντική θετική απόκλιση πάνω από 
10% (+71,38%) ενώ σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην περίπτωση που κατά 
το τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η 
απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του επόµενου οικονοµικού έτους.  
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Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από παρελθόντα έτη), παρουσιάζει 
αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη από 10% στο ∆ τρίµηνο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω 
πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το ∆ τρίµηνο του έτους. 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 77.910,43 77.910,43 588,49 1.426,94 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 868.335,65 868.335,65 74.837,24 25.470,75 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 138.646,86 138.646,86 2.048,36 2.278,61 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3.072,56 3.072,56 0,00 0,00 

3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 466.953,58 466.953,58 458,12 306,85 

8.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε 128.682,49 128.682,49 0,00 233,25 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 638.243,30 638.243,30 338,01 9.602,31 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 376.417,31 376.417,31 3.212,21 3.303,15 

3219.01 Λοιπά έσοδα 659.957,15 659.957,15 21.888,82 7.251,82 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων 1.099.167,15 1.099.167,15 18.714,88 16.356,01 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 68.281,35 68.281,35 0,00 0,00 

3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδροµίων 452.420,80 452.420,80 3.839,82 5.265,51 

3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 5,30 0,00 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 266.204,30 266.204,30 266,91 186,08 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.483,26 7.483,26 441,51 77,45 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 164.102,03 164.102,03 0,00 583,78 

3219.10 Έσοδα από αντικατάσταση υδροµετρητών  1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 213.294,23 213.294,23 2.309,00 1.818,67 
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3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 165.909,18 165.909,18 0,00 2.904,84 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 1.007,39 1.007,39 176,58 9,73 

3219.18 
Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης Γής(άρθρο 
255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 

3219.21 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.430,90 2.430,90 0,00 0,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 899.422,49 899.422,49 4.060,74 3.643,15 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.626,00 3.626,00 0,00 0,00 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.199,40 2.199,40 0,00 0,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 71.682,81 71.682,81 0,00 123,05 

ΣΥΝΟΛΟ 321 6.787.500,59 6.787.500,59 133.185,99 80.841,95 

     

3221.01 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να 
ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  2.000,00 2.000,00 0,00 436,27 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 21.070,99 21.070,99 0,00 634,40 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 13.489,54 13.489,54 5,29 311,85 

ΣΥΝΟΛΟ 322 36.560,53 36.560,53 5,29 1.382,52 

ΣΥΝΟΛΟ 32 6.824.061,12 6.824.061,12 133.191,28 82.224,47 

 

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο ∆ τρίµηνο πρώτη φορά αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του -10% 
καθώς η εφαρµογή του ν.4321/2015 (100 δόσεις) αλλά και των προηγούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων που τακτοποιούσε 
ληξιπρόθεσµες οφειλές µε ευνοϊκούς όρους, έγιναν αυστηρότερες στην τήρηση τους σε σχέση µε την µηνιαία επιβάρυνση λόγω 
αύξησης του επιτοκίου αλλά και µε τους όρους περί «απώλειας» των ρυθµίσεων. Επιπρόσθετα έγιναν ενέργειες για την εφαρµογή 
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου κλπ.) σε οφειλές για τις οποίες υπήρχε 
κίνδυνος παραγραφής µετά την λήξη της περιόδου αναστολής βάσει της ΚΥΑ 49214/21-7-2015 η οποία συνεχίστηκε βάσει της ΥΑ 
70905 µέχρι και την 31 Οκτωβρίου του 2015. Οι µεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις σε σχέση µε τους στόχους που είχαν τεθεί 
εµφανίζονται στα έσοδα από τέλη ύδρευσης (ΚΑΕ 3212.01) σε ποσοστό 43,10%, αποχέτευσης (ΚΑΕ 3214) σε ποσοστό 79,28%, 
στην είσπραξη ενοικίων (ΚΑΕ 3219.02) σε ποσοστό 72,56% και τέλος µισθωµάτων από ιχθυοκαλιέργειες (ΚΑΕ 3219.03) στα οποία 
δεν εισπράχθηκε κάποιο ποσό. Όπως συνολικά παρουσιάζεται και στον σχετικό πίνακα, σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
εισπράχτηκαν παλαιές οφειλές κυρίως από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης, τέλη παρεπιδηµούντων - τέλη επί των ακαθαρίστων 
εσόδων καθώς και έσοδα από µισθώµατα. 

Σε κάθε περίπτωση για την αύξηση της εισπραξιµότητας παλαιών οφειλών πρέπει να συνεχιστεί η εντατικοποίηση της ενηµέρωσης 
των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο, η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί 
«πάγιας» ρύθµισης ή άλλης νοµοθετικής ρύθµισης που πιθανών να προκύψει αλλά και η ταυτόχρονη εφαρµογή των 
προβλεπόµενων από τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.  
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Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει αρνητική απόκλιση καθώς σε επιµέρους κατηγορίες εσόδων και σε σχέση µε το στόχο που 
είχε τεθεί οι «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» (Α3) παρουσίασαν αρνητική απόκλιση 75,11% (Στόχος 14.020.001,58€, επίτευξη 
3.489.974,50, απόκλιση -10.530.027,08€), που όµως σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ, η κατηγορία αυτή δεν 
λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. Υστέρηση ποσού 4% παρουσιάζει και ο κωδικός 
0611 του Προϋπολογισµού «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» σε σχέση µε το στόχο που είχε 
προσδιοριστεί βάσει του άρθρου 3, ΦΕΚ 2059/Β/29-7-2014 για τον καθορισµό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον 
Προϋπολογισµό του έτους 2015, λόγω της παρακράτησης 4% ως προβλεπόµενου ποσοστού χρηµατοδότησης του Προγράµµατος 
Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α`).  

Τέλος στον κωδικό 4218.03 «Επιστροφή χρηµάτων από ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωµής λογαριασµών ∆ΕΗ ακινήτων 
αρµοδιότητάς της» για το ∆ τρίµηνο στοχοθετήθηκαν 2.511.047,84€ τα οποία και δεν εισπράχθηκαν καθώς επίσης στον κωδικό 
4218.04 µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ∆ΕΥΑ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠ∆ ΕΩΣ 31/12/2010» στοχοθετήθηκαν 219.630,10€ από τα οποία εισπράχθηκαν τον µήνα Σεπτέµβριο τα 
145.000,00€ και τον µήνα Οκτώβριο τα 71.630,10€. Συνολικά από τις παραπάνω καταπτώσεις εγγυήσεων εισπράχθηκαν 
516.630,10€. 

Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό καθώς οι πληρωµές βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις 
προβλεπόµενες. Στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών εµφανίζονται µε θετική απόκλιση σε ποσοστό 18,57% το κόστος προσωπικού 
(Β1 του πίνακα στοχοθεσίας) λόγω µειωµένων πληρωµών σε διάφορες κατηγορίες εξόδων όπως στους υπαλλήλους ειδικών 
θέσεων και επιστηµονικών συνεργατών, νοµικών συµβούλων, εκτάκτων υπαλλήλων (περίπου 90.000,00€ συνολική µισθοδοτική 
δαπάνη στην υπηρεσία καθαριότητας) και στις παροχές σε είδος (ένδυση κλπ). Επίσης η υποκατηγορία δαπάνης εµφανίζεται 
µειωµένη σε σχέση µε τον προϋπολογισθέντα στόχο λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων το συγκεκριµένο τρίµηνο, πράξεων 
περικοπών αποδοχών και µεταβολών µισθοδοτικών κλιµακίων. Ακολούθως στην κατηγορία των δαπανών για επενδύσεις (Β4 του 
πίνακα στοχοθεσίας) παρουσιάζεται θετική απόκλιση σε ποσοστό 78,93% καθώς οι πληρωµές βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο 
από τις προβλεπόµενες. Τα σύνολα που διαµορφώθηκαν σε αυτό το τρίµηνο, καθώς εµφανίζονται συσσωρευµένα όπως και στην 
αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων, ανήλθαν στα 14.792.916,51€ ο στόχος, στα 3.116.944,97€ η επίτευξη και 11.675.971,54€ η 
απόκλιση. Στην κατηγορία Πληρωµές παρελθόντων ετών (Β5) σηµειώνεται θετική απόκλιση 77,47% µε ποσά που ανήλθαν στα 
1.996.166,34€ ο στόχος, 449.846,02€ η επίτευξη και 1.546.320,32€ η απόκλιση. Υπενθυµίζουµε ότι ο στόχος τέθηκε χρονικά µε την 
τροποποίηση του ΟΠ∆ τον Ιούλιο του 2015 και έκτοτε ορισµένες πιστώσεις όπως η ρύθµιση οφειλών από τις Πράξεις 
∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων Έργων, η πίστωση που αφορά σε πληρωµές λόγω δικαστικών αποφάσεων, η πίστωση που αφορά 
εξόφληση ενοικίων έχουν τροποποιηθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω και εµφανίζονται στην κατηγορία των «µη 
κατανεµηµένων» δηλαδή των µη ενσωµατωµένων στην µηνιαία στοχοθεσία, ενώ οι πληρωµές συγκρίνονται µε τον αρχικό στόχο. 
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και δαπάνες όπως η «Προµήθεια Κοµπακ οµβροδεξαµενής (πυροπροστασίας) στη θέση 
Κοµιτάτων» ποσού 147.600,00€ που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας ή το έργο "∆ρόµος 
Φάλαρης ∆.∆. Αργοστολίου και Πυλάρου-Τµήµα (∆ήµου Πυλάρου ∆ιβαράτα - Φάλαρη) ποσού 92.872,62€ το οποίο πληρώνεται 
από το Περιφερειακό Ταµείο και θα εµφανιστεί εξοφληµένο µε συµψηφιστικές κινήσεις παραστατικών όταν ενηµερωθούµε για την 
πληρωµή του. Στην κατηγορία των µεταβιβάσεων σε τρίτους (Β6 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται οριακά αρνητική απόκλιση 
σε ποσοστό 0,36% και ποσό 7.009,04€. Σε συνολικά ποσά, µη συµπεριλαµβανοµένων των προνοιακών επιδοµάτων, η κατηγορία 
εµφανίζεται µε 1.997.158,44€ στόχο και 2.004.167,48€ επίτευξη (µεταβιβάσεις). Οι πληρωµές στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται 
οριακά αυξηµένες σε σχέση µε τα προβλεπόµενα λόγω κυρίως των µεταβιβάσεων στον ΟΚΑΠ για το πρόγραµµα ΚΗΦΗ & ΚΕ∆ΗΦ 
ή για καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του πρώην Ε.Ο.Π., ΠΙΚΠΑ και ΙΒΣ συνολικά 51.204,96€ αλλά και στην βασική 
επιχορήγηση του οργανισµού ποσού 40.365,07€. Επίσης στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται αυξηµένες και οι αποδόσεις σε 
σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες αλλά και συντηρήσεις, συνολικού επιπλέον της πρόβλεψης ποσού, 105.227,86€. 
Αντίθετα στις µεταβιβάσεις που αφορούσαν στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ και στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Κ∆ΗΚΕ, η επίτευξη ήταν κατώτερη 
του στόχου σε ποσό 142.000,03€. Στην κατηγορία των λοιπών λειτουργικών δαπανών (Β7 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται 
θετική απόκλιση ποσοστού 29,22% κυρίως λόγω της µη πληρωµής διαφόρων κατηγοριών δαπανών όπως αποµαγνητοφωνήσεις 
πρακτικών, έξοδα µηχανοργάνωσης, εργασιών λειτουργίας - επιτήρησης τουριστικών Σπηλαίων, ασφαλίστρων, εργασιών 
επισκευής και συντήρησης, προµήθειες σκυροδέµατος – ασφαλτοµίγµατος, εργασίες πυροπροστασίας, και προµήθεια καυσίµων – 
λιπαντικών. Συνολικά τα ποσά που εµφανίζονται σε αυτή την κατηγορία δαπανών ανέρχονται στα 3.079.500,20 ο στόχος, 
2.179.754,28 η επίτευξη (πληρωµές) και 899.745,92 η απόκλιση. Σηµειώνεται τέλος ότι συνολικά οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις 
εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας που προκύπτουν λόγω των τροποποιήσεων του προϋπολογισµού από την αλλαγή των στόχων 
(ΟΠ∆) και µετά, επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις 
πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού η οποία 
προβλέπεται να συµπεριλαµβάνει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά διαµορφωθέντα στοιχεία 
(«τεκµαρτούς στόχους»), θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων, αλλά και αντίστοιχα µεγαλύτερες αρνητικές 
αποκλίσεις στα έσοδα οι οποίες βέβαια όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα στοχοθεσίας (στήλη «µη κατανεµηµένα»), είναι 
λιγότερες από την θετική επίπτωση των υπολειπόµενων εξόδων σε σχέση µε το στόχο. Το ίδιο ισχύει και το επιµέρους κριτήριο των 
“Ιδίων Εσόδων” στο οποίο οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις δηλαδή αυτές που δεν έχουν ενσωµατωθεί στη νέα στοχοθεσία του 
Ιουλίου ποσού 102.250,00€, δεν είναι ικανές να καθορίσουν το αποτέλεσµα της απόκλισης που εµφανίζει αυτή η κατηγορία. Η 
ανάγκη για την παραπάνω αποσαφήνιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την αλλαγή της στοχοθεσίας 
µέσα στη χρήση πάρα µόνο µια φορά ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που µεταφέρθηκαν στην χρήση, παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση 
σε ποσοστό 24,40%. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 
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14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή 
επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ άλλων και τους 
λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει αύξηση 24,40%. Αυτό αποτυπώνεται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το 
τέλος του ∆ τριµήνου του έτους 2015 επηρεάζοντας αρνητικά το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα 
Εξυγίανσης κριτήριο της «σύνθετης απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων 
υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του ∆ τριµήνου η παραπάνω καθοριστική σχέση εµφανίζεται σε 
αρνητικά επίπεδα (-2,85%) αλλά υψηλότερα του κατώτατου ορίου -10% λόγω του ότι επηρεάζεται από την αρνητική απόκλιση που 
παρουσιάζει το σύνολο των εσόδων και του αρνητικού πρόσηµου στην µεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων παρόλο που 
υπάρχει θετική απόκλιση στα συνολικά έξοδα. Πρέπει να σηµειωθεί σχετικά µε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 
31/12/2015, ότι αυτές περιλαµβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες «τυπικά» ή στιγµιαία αποτυπώνονται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
καθώς άµεσα στην αρχή της επόµενης χρονιάς θα εξοφληθούν – συµψηφιστούν µε αποτέλεσµα το ύψος να διαµορφωθεί σε 
χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της έναρξης του έτους 2015. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Προνοιακά επιδόµατα ποσού καταχωρηµένων παραστατικών 365.948,62€ τα οποία θα εξοφληθούν άµεσα στις αρχές του 
έτους 2016,  

• Τα έργα «Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου» ποσό καταχωρηµένου παραστατικού 97.920,93€ και 
«∆ρόµος Φάλαρης ∆.∆ ∆ήµου Αργοστολίου & Πυλάρου Τµήµα 2» ποσού 92.872,62€ τα οποία πληρώνονται µέσω του 
Περιφερειακού Ταµείου Ιονίων Νήσων και εξοφλούνται στο ∆ήµο συµψηφιστικά. 

• Τα έργα «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆Ε Λειβαθούς» µε ποσό καταχωρηµένου παραστατικού 
222.160,16€ και  
«Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆Ε Ελειού – Πρόννων» ποσού 167.561,78€ (Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης) τα οποία πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξοφλούνται στο ∆ήµο συµψηφιστικά. 

• Υποχρεώσεις απόδοσης χρηµατικών ποσών σε υπαλλήλους λόγω των ∆ικαστικών αποφάσεων 52/2015 του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς και 744/2015 του Αρείου Πάγου, συνολικού ύψους 74.643,11€ οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων της χρήσης 2015, πλην όµως η εξόφληση τους θα αρχίσει από το έτος 2016. 

Σηµειώνεται τέλος ότι στις υποχρεώσεις (Μητρώο ∆εσµεύσεων) του έτους 2016 δεν θα µεταφερθούν παραστατικά συνολικού 
ύψους 197.069,43€ κυρίως λόγω ότι αυτά συνοδεύονται από «πράξεις» του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το σύνολο των 
υποχρεώσεων σε προµηθευτές (λογαρ. Λογιστικής 50.00) συµπεριλαµβανοµένων και των παραπάνω υποχρεώσεων στις 
31/12/2015 ανήλθε στα 3.183.736,36€, ενώ το σύνολο των απαιτήσεων του ∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) στα 5.684.242,14€. 

Σε σχέση µε την πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» όπως περιγράφεται παραπάνω, η συγκράτηση των 
δαπανών, η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων 
υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή και η περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας κατά 
τους επόµενους µήνες, θεωρούµε ότι δεν θα δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις (>-10%) στο καθοριστικό κριτήριο που 
θέτει το Παρατηρητήριο. Όπως αναφέραµε και παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην 
περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική 
απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του 
επόµενου οικονοµικού έτους.  

Τέλος, για το Α τρίµηνο του έτους 2016 λαµβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω, θεωρούµε ότι δεν θα συντρέξουν λόγοι 
ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων (άρθρο 3 παρ.γ της ΚΥΑ 7261/2013) που προβλέπουν υποχρεωτική προσαρµογή - 
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες σε δυο τρίµηνα αρνητικές επιδόσεις (µεγαλύτερες από -10%) στο ύψος 
πιο ρεαλιστικών στόχων.  
   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Όπως έχουµε τονίσει οι  εκθέσεις αποτελεσµάτων των προηγούµενων τριµήνων αλλά και του 
προϋπολογισµού του 2016 αποτυπώνουν σε λογιστικό επίπεδο το βασικό κριτήριο που έχει η κυβέρνηση, ΕΕ και ∆ήµος που δεν είναι άλλο από το πώς θα 
µειωθεί το εργατικό κόστος –είτε µε τι µορφή του µισθολογικού, είτε µε την παροχή υπηρεσιών- για να περισσεύουν  χρήµατα για να δίνονται σε επενδύσεις 
στο µεγάλο κεφάλαιο έτσι ώστε να αυξάνεται η κερδοφορία του. Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία αποτυπώνουν τα παραπάνω : 
1.Τα πάντα γίνονται κάτω από της οδηγίες της κυβέρνησης, ΕΕ οικονοµικού παρατηρητηρίου. ∆εν υπάρχει καµιά άλλη αυτοτέλεια πέρα από την ελευθερία 
επιβολής φόρων και τελών στις λαϊκές οικογένειες. 
2.Στα Έσοδα: 

• Οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του 2015 ήταν µειωµένες -64,53% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα . 

• Οι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  ήταν µειωµένες -31,041%. 
 

• Από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα παρατηρούµε απόκλιση -752.824,34 (-30.5%) γιατί δεν υπάρχει εισόδηµα για να πληρώσει άλλο ο λαός.  
 

• Στην εκµετάλευση Μυρτου και Πλατύ Γυαλού υπάρχει µείωση στα έσοδα του Οκτωβρίου -19.000(-72,04 & 79,34%) 

• Λοιπά Έσοδα-  Ιχθυοτροφεία από  68.281,35 δεν εισπράχθηκε ούτε ένα ευρώ. 

• Τέλος διαφήµισης δεν εισπράχθηκε ούτε ένα ευρώ. 
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• Οι ανείσπρακτες οφειλές από Λατοµεία (µε βάση τα στοιχεία του ∆ήµου) φτάνουν τις 500.000, από τα Ιχθυοτροφεία  τις 100.000 και από τα 
Αιολικά Πάρκα εισπράχτηκαν µόνο 221.590,80(όταν περίπου αυτό το ποσό εισέπραττε ο ένας από τους δυο πρώην ∆ήµους). 

• Από την άλλη το τελευταίο τρίµηνο έγιναν 607 κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς ∆ηµοτών ακόµα και για ποσά πχ 54,59- 52,58-
50,86ευρώ.  

3. Στα Έξοδα: 

• Για πληρωµές δανείων δαπανήσαµε 2.178.461,05 

• Οι δαπάνες για προµήθεια αναλωσίµων ήταν µειωµένες -47,08%. 

• Οι δαπάνες για επενδύσεις (έργα) ήταν µειωµένες -25,22%. 

• Η ∆ηµοτική Αρχή παρουσιάζει  θετική απόκλιση στα έξοδα επειδή οι πληρωµές βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις προβλεπόµενες.  
Συγκεκριµένα αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι δεν πλήρωσε τα έξοδα λειτουργίας των Σπηλαίων Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης (δηλαδή τους µισθούς 
κ.λ.π.), ασφάλιστρα, την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ∆Σ, για πυροπροστασία, σκυρόδεµα κ.λ.π. Μείωσε το κόστος µισθοδοσίας -
18,57% κύρια στην υπηρεσία καθαριότητας που προήλθε από περικοπές και συνταξιοδοτήσεις. 

Τέλος αυτά που δαπάνησε ο ∆ήµος το 2015 ήταν 26.646.859,.89 σε σχέση µε τα 48.868.843,89 που είχε ως προϋπολογισµό δηλαδή -22.219.984 (-45,47%). 
Αυτό και µόνο το στοιχείο δείχνει γιατί οι εργαζόµενοι πρέπει να παλέψουν για την µείωση και την απαλλαγή από ∆ηµοτικούς Φόρους και Τέλη. ∆εν είναι 
µόνο ότι δεν υπάρχει λαϊκό εισόδηµα από την ανεργία, την µείωση µισθών και συντάξεων (το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι ένα τέτοιο παράδειγµα), την 
πληρωµή των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, παιδείας και την φοροληστεία αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ∆ήµο είναι µειωµένες σχεδόν κατά 
50%. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ιδιωτικοποίηση µιας σειράς δηµοτικών υπηρεσιών που θα έχει επιπλέον αυξηµένο κόστος για τους εργαζόµενους και τα 
άλλα λαϊκά στρώµατα και κερδοφορία για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Πώληση δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας. 
Η λύση βρίσκεται στα χέρια της εργατικής τάξης και των συµµάχων της που δεν είναι άλλη –ιδιαίτερα σήµερα- από την οργάνωση στους χώρους δουλειάς, µε 
ταξικό προσανατολισµό, που θα αντιπαλέψει όλη αυτήν την πολιτική διεκδικώντας τις  σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και θα ανοίξει  τον δρόµο µε λαϊκή 
κοινωνική συµµαχία για ένα άλλο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονοµίας που τον πρώτο λόγο θα έχει η εργατική τάξη. 
Ένα πρώτο βήµα είναι η µαζική συµµετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 4 Φλεβάρη 2015. 
Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε την εισήγηση». 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  -  –Ανουσάκης Νικόλαος –Σοφία Γαρµπή   . 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία 
περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2015  και εγκρίθηκε µε την 
αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του  ∆ τριµήνου του έτους 2015. 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, αφού έλεγξε την 
υλοποίηση του προϋπολογισµού του ∆’ τρίµηνου του έτους 2015 υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.046.930,92 16.368.272,60 102,00 16.102.757,16 100,35 98,38 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

947.719,03 1.074.213,18 113,35 874.632,35 92,29 81,42 

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

80.760,41 26.540,15 32,86 26.540,15 32,86 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 

3.568.327,74 3.652.965,65 102,37 3.625.596,25 101,60 99,25 

4 Εσοδα από λοιπά τέλη - 2.094.456,95 2.844.948,08 135,83 2.806.382,87 133,99 98,64 



 
 

236 

δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 378.184,28 90,54 378.184,28 90,54 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.903.565,06 8.330.571,73 93,56 8.330.571,73 93,56 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 60.849,53 176,89 60.849,53 176,89 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 14.042.732,40 5.081.535,75 36,19 4.959.685,42 35,32 97,60 

11 
Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00 

12 
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 

610.287,52 393.836,72 64,53 393.836,72 64,53 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

13.071.882,72 4.056.942,66 31,04 4.056.942,66 31,04 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

35.000,00 9.999,00 28,57 9.999,00 28,57 100,00 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - παράβολα 

147.200,00 381.621,03 259,25 259.770,70 176,47 68,07 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 178.362,16 238.649,14 133,80 238.649,14 133,80 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.677.168,93 1.678.259,78 100,07 1.537.030,13 91,64 91,58 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.644.720,00 98,07 1.503.490,35 89,64 91,41 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 33.539,78 #DIV/0! 33.539,78 #DIV/0! 100,00 

3 
Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.675.882,25 94,03 564.071,72 9,34 9,94 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

6.036.390,05 5.675.882,25 94,03 564.071,72 9,34 9,94 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και τρίτων 

6.760.075,48 3.069.880,16 45,41 3.026.043,97 44,76 98,57 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 

3.474.002,00 2.408.544,19 69,33 2.406.151,88 69,26 99,90 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.286.073,48 661.335,97 20,13 619.892,09 18,86 93,73 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 48.868.843,89 31.873.830,54 65,22 26.189.588,40 53,59 82,17 

   

Υπόλοιπο Ταµείου 31/12/2015: 3.848.274,62  

   

Ανάλυση Ταµειακών διαθεσίµων    

Έκτακτα Ανιδείκευτα Έσοδα: 1.355.098,79  

Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα: 2.142.577,21  

Τακτικά Έσοδα: 350.598,62  

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων ∆΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ          



 
 

237 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 

31/12/2015 

Προϋπ/σµός 
∆εσµευθέντ

α % 
Τιµολογηθέντ

α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
Κ.Α

. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ

Η ΕΞΟ∆ΩΝ 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 
21.710.642,8

7 
17.890.548,8

0 
121,35 19.575.923,00 90,17 

18.309.001,3
2 

18.309.001,3
2 

84,33 93,53 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.747.742,72 5.279.590,78 108,87 5.403.409,00 94,01 5.298.120,78 5.298.120,78 92,18 98,05 

61 
Αµοιβές αιρετών 
και τρίτων 

1.160.818,78 734.322,43 158,08 1.005.289,04 86,60 749.946,43 749.946,43 64,60 74,60 

62 Παροχές τρίτων 2.935.485,22 2.172.619,32 135,11 2.493.618,34 84,95 2.282.855,58 2.282.855,58 77,77 91,55 

63 Φόροι - τέλη 260.032,00 233.229,89 111,49 233.229,89 89,69 233.229,89 233.229,89 89,69 100,00 

64 
Λοιπά Γενικά 
έξοδα 

468.172,49 214.177,28 218,59 245.579,86 52,45 224.088,20 224.088,20 47,86 91,25 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.202.183,51 2.178.461,05 101,09 2.178.461,05 98,92 2.178.461,05 2.178.461,05 98,92 100,00 

66 
∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.540.347,49 490.217,20 314,22 854.983,38 55,51 725.228,90 725.228,90 47,08 84,82 

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.311.473,39 6.511.752,83 112,28 7.085.174,42 96,90 6.540.892,47 6.540.892,47 89,46 92,32 

68 Λοιπά Έξοδα 84.387,27 76.178,02 110,78 76.178,02 90,27 76.178,02 76.178,02 90,27 100,00 

7 Επενδύσεις 
13.925.171,5

2 
805.405,97 

1.728,9
6 

4.151.037,74 29,81 3.512.304,62 3.512.304,62 25,22 84,61 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων 
και προµήθειες 
παγίων 

206.189,44 15.055,46 
1.369,5

3 
75.863,95 36,79 64.562,46 64.562,46 31,31 85,10 

73 Έργα 
12.128.051,9

3 
1.288.546,19 941,22 4.004.606,01 33,02 3.377.309,38 3.377.309,38 27,85 84,34 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές 
εργασίες κλπ 

1.590.930,15 -498.195,68 -319,34 70.567,78 4,44 70.432,78 70.432,78 4,43 99,81 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 
#DIV/0

! 
0,00 0,00 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

8 

Πληρωµές 
Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.185.248,7
2 

4.792.572,31 275,12 6.572.246,90 49,85 4.855.025,50 4.825.553,95 36,60 73,42 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.180.778,15 2.287.844,66 182,74 3.990.301,96 95,44 2.320.826,30 2.320.826,30 55,51 58,16 

82 Αποδόσεις 3.676.169,16 2.504.727,65 146,77 2.581.944,94 70,23 2.534.199,20 2.504.727,65 68,13 97,01 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 
#DIV/0

! 
0,00 0,00 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

5.328.301,41 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

9 Αποθεµατικό 47.780,78         
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Σύνολα δαπανών 

48.868.843,8
9 

23.488.527,0
8 

208,05 30.299.207,64 62,00 
26.676.331,4

4 
26.646.859,8

9 
54,53 87,95 

 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   32  / 2016                                                                                          Α∆Α : ΩΙΧΝΩΕ5-ΟΙΞ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Οδός 
Π. Βαλλιάνου»    
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη      το  10 ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου 
«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Οδός Π. Βαλλιάνου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  221 /29-05-2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός µειοδότης για την εκτέλεση 

του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –οδός Π. Βαλλιάνου» η εταιρία µε την επωνυµία «VASARTIS S.A.» ο οποίος 

προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, πενήντα ένα και είκοσι πέντε εκατοστά επί τοις εκατό  (51,25 %) 
επί του προϋπολογισµού του έργου 

 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες Εκλεκτικές  Υπηρεσίες   ,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 
49156/21-12-2015  έγγραφό της ζήτησε  από την προσωρινά ανάδοχο εταιρία  
 να  µας υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως επακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης του εν 
λόγω  έργου  (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε την  150/5-03-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε  (Α∆Α: 
Β837ΩΕ5-ΡΡ0   .) 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 809/11-01-2016 έγγραφο της η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία µε την  επωνυµία «VASARTIS 
S.A.» απέστειλε τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία µε το 1301/14-01-2016 έγγραφό µας διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία 
για σχετικό έλεγχο η οποία στην συνέχεια µε το ταυτάριθµο απαντητικό έγγραφό της   αναφέρει τα παρακάτω:  
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Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των παραπάνω 
προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του προσωρινού µειοδότη µε την επωνυµία «VASARTIS S.A.» τα οποία 
σύµφωνα µε την βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  
∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου  , προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  
όρους διακήρυξης  . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς δεν έχουµε ψηφίσει έως τώρα και δεν θα το ψηφίσουµε και σήµερα γιατί 
θεωρούµε ότι δεν είναι πρώτης προτεραιότητας έργο, όχι επειδή δεν είναι χρήσιµο αν  είχαµε λύσει όλα τα προβλήµατα ύδρευσης – 
αποχέτευσης –φωτισµού κλ.π . Αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαν να πάνε για είδη πρώτης ανάγκης, υγείας – παιδείας – πρόνοιας –
αντισεισµικής και αντιπληµµυρικής προστασίας και γιαυτό τον λόγο καταψηφίζουµε.   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   150/5-03-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  221  /29-05-2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «VASARTIS S.A.» 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «VASARTIS S.A.» επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά   για την 
εκτέλεση  του έργου«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –οδός Π. Βαλλιάνου»  τα οποία τηρούν  τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 
της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον 
διαγωνισµό . 
2.Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη µε την επωνυµία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ (έκπτωση σαράντα εννέα 
και δύο εκατοστά επί τοις εκατό)  πριν την κοινοποίηση της  221/2015 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια 
εταιρεία , να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 221 /2015    
( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια 
εταιρεία   µε την επωνυµία  «VASARTIS S.A.» και τέλος   να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «VASARTIS S.A.» για την 
υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
του έργου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    33 / 2016                                                                                           Α∆Α: ΩΑ47ΩΕ5-Ε84          
ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –
Πλατείας Βαλλιάνου» 

                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη      το  11 ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου 
«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την   350/22-08-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός µειοδότης για την εκτέλεση 

του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου» η εταιρία µε την επωνυµία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » η  

οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, πενήντα ένα και είκοσι πέντε εκατοστά επί τοις εκατό  

(51,97 %) επί του προϋπολογισµού του έργου 

 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες Εκλεκτικές  Υπηρεσίες   ,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 
49840/28-12-2015  έγγραφό της ζήτησε  από την προσωρινά ανάδοχο εταιρία  
 να  µας υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως επακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης του εν 
λόγω  έργου  (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε την  150/5-03-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε  (Α∆Α: 
7Κ4ΖΩΕ5-ΤΘ6 .) 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 1231/13-01-2016 έγγραφο της η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία µε την  επωνυµία 
«ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » απέστειλε τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία µε το 1300/14-01-2016 έγγραφό µας 
διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία για σχετικό έλεγχο η οποία στην συνέχεια µε το ταυτάριθµο απαντητικό έγγραφό της  τις 19-
01-2016 αναφέρει τα παρακάτω:  
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Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των παραπάνω 
προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του προσωρινού µειοδότη µε την επωνυµία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε 
» τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο  , προκειµένου 
να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς δεν έχουµε ψηφίσει έως τώρα και δεν θα το ψηφίσουµε και σήµερα γιατί 
θεωρούµε ότι δεν είναι πρώτης προτεραιότητας έργο, όχι επειδή δεν είναι χρήσιµο αν  είχαµε λύσει όλα τα προβλήµατα ύδρευσης – 
αποχέτευσης –φωτισµού κλ.π . Αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαν να πάνε για είδη πρώτης ανάγκης, υγείας – παιδείας – πρόνοιας –
αντισεισµικής και αντιπληµµυρικής προστασίας και γιαυτό τον λόγο καταψηφίζουµε.   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
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  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   202/9-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  350 /22-08-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου.  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά   για την εκτέλεση  του έργου«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Πλατεία  Βαλλιάνου»  τα οποία τηρούν  τις 
προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό .( Α∆Α: 73ΘΤΩΕ5-Γ30 )           

2.Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη µε την επωνυµία ∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (έκπτωση 
σαράντα έξι και τριάντα  εκατοστά επί τοις εκατό)  πριν την κοινοποίηση της  350/2014 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος 

στην µειοδότρια εταιρεία , να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 350 /2014    
( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια 

εταιρεία   µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » και τέλος   να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ 
ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε » για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    34 / 2016                                                                    Α∆Α: 6ΨΤ7ΩΕ5-ΥΘ0 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου «Κατασκευή Τοίχου 
Αντιστήριξης στον οικισµό Σαρλάτων» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,εισηγούµενη το  12ο θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης 
στον οικισµό Σαρλάτων»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το µε αριθ. πρωτ. 3106/29-01-2016 
Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου  «Κατασκευή 
Τοίχου Αντιστήριξης στον οικισµό Σαρλάτων»το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά στην κλήρωση  
κ. Τσιούτσιο  Γεράσιµο και αναπληρώτρια αντίστοιχα την κ. Γεωργία Βλάχου. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει το Πρακτικό της δηµόσιας κλήρωσης και προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την 
πρότασή του . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
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3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo  3106 /29-01-2016 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση   του ‘έργου «Κατασκευή Τοίχου 
Αντιστήριξης στον οικισµό Σαρλάτων» όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ     

1.Τσιούτσιος Γεράσιµος ,Χηµικός Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 

2. Φιλιππάτος Γεράσιµος , Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε     ∆.Τ.Υ 

3. Σπαθής Σπυρίδων , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε     ∆.Τ.Υ  

    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

1.Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε    ∆.Τ.Υ 

2. Κουφός Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    ∆.Τ.Υ  

3. Ρουχωτάς Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    ∆.Τ.Υ  

Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος µε αναπληρώτρια την κ  Γεωργία Βλάχου.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   35 / 2016                                                              Α∆Α: ΩΦ48ΩΕ5-ΩΕΚ 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ιακήρυξης για τη ∆ηµοπράτηση του Έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ » 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος  Οικονοµικών κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη    

 το  13ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των Όρων ∆ιακήρυξης για τη ∆ηµοπράτηση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ »έθεσε 

 υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθµ. 2430/27-01-2016  εισήγηση του αναπληρωτή  Προϊστάµενου   της ∆/νσης  

των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 

 
 

                                
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  27-1-2016 
 
Αριθ. Πρωτ.:     2430  

Ταχ.∆/νση       
                        
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο       
FAX                

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

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
4. ∆/νση Προγραµµατισµού,   
    Οργάνωσης & Πληροφορικής 
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ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ », 
 

ΣΧΕΤ: 1.  Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 3 / 2016 περί αποδοχής της µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου 
 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 27-1-16 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ »  

Επίσης, παρακαλούµε όπως καθοριστoύν δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, µία εβδοµαδιαία τοπικές εφηµερίδες , δύο εφηµερίδες 

εθνικής εµβέλειας στις οποίες θα αποσταλεί για δηµοσίευση η Περίληψη ∆ιακήρυξης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την 

κείµενη Νοµοθεσία περί πρόχειρου διαγωνισµού (Ν.3669/08 άρθρο 29 παρ. 5). 

 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 27-1-2016  εισήγηση της ∆ΤΥ  
2) Το σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω έργου  
3) Το σχέδιο περίληψης διακήρυξης του εν λόγω έργου 
3) Το σχέδιο εντύπου οικ. προσφοράς του εν λόγω έργου 
4) Λοιπά συµβατικά  τεύχη ( Τιµολόγιο, ΦΑΥ, ΣΑΥ, Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) 

 

 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

και 
Προϊστάµενος ∆/νσης 

(αναπληρωτής) 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

 

 



 

  
   
  

 

 
ΘΕΜΑ: 

 
Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ », 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 3 / 2016 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παραλήφθηκε η  υπ’ αρίθµ µελέτη 29/2015  του ανωτέρω έργου, 

ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών στι πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
και των παρακείµενων πεζοδρόµων στη πόλη του Ληξουρίου και συγκεκριµένα : 

Η εν λόγω µελέτη προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την: 
να επιδιορθωθούν οι ζηµιές του σεισµού στους κοινόχρηστους χώρους και πεζόδροµους της πόλης του Ληξουρίου και 
συγκεκριµένα στη Πλατεία Ληξουρίου και στο πεζόδροµο της , στο πεζόδροµο της Γρ. Λαµπράκη και στους παρακείµενους 
δρόµους, στο πεζοδρόµιο της κεντρικής Λεωφόρου απέναντι από πρώην ∆ηµαρχείο, στους πεζόδροµους πίσω από το 
Παντοκράτωρα και γύρω από το θέατρο Ληξουρίου, την ανακατασκευή του πεζοδροµίου επί της οδού Μαντζαβινάτων και 
µπροστά από το θέατρο και λοιπούς χώρους . 

 
Επίσης µε την 3 / 2016 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοικτή δηµοπρασία (άρθρο  3 

παρ. α του Ν.3669/08).   
Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά 90.000€ και κατά 10.000€ από δωρεά 

του ∆ήµου Ιθάκης. 
 Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

την έγκριση των όρων δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας* και των Συµβατικών Τευχών βάσει των άρθρων 103 

(παρ. 2δ) του  Ν.3463/06,  του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και των  άρθρων 6 και 29 του Ν.3669/08. 

 

* Οι ηµεροµηνίες που απαιτούνται στη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας (χρόνος χορήγησης στοιχείων στους ενδιαφερόµενους, ισχύς 

εγγυητικών επιστολών και λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών) πρέπει να συµπληρωθούν κατάλληλα, σύµφωνα µε 

την κείµενη Νοµοθεσία, καθώς εξαρτώνται από το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης έγκρισης των όρων δηµοπράτησης. 

Αργοστόλι,   27-1-2016 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 

Ε. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
και 

Προϊστάµενος ∆/νσης 
(αναπληρωτής) 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

  
          
 
 

  



 

  
   
  

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ  
 
 
Ποσό 90.000 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 
και 10.000 από δωρεά ∆ήµου Ιθάκης 
Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7332.11 

   
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/1721 
 

 
 
 

Αργοστόλι,  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
& ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ  
 

                                                 
1 
Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

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

 
 



 

  
   
  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσό 90.000 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ και 10.000 
από δωρεά ∆ήµου Ιθάκης 
Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7332.11 

 
 
 

∆∆ 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 Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

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

 

   
 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ   
» 
 
 

Προϋπολογισµού 100.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

α) του N. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   
  

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

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ4 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ5 
 

1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που έχει έδρα 
το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ6 

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 2671360158 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 
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 ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Συγκ/κών Έργων-Σηµατοδότησης, Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας Και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών, Κτηµατολογίου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι8. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
4 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α 
Κ∆Ε, π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή 
είναι το ∆ηµόσιο. να γίνεται ειδικότεροος ποοσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο 
Υ.ΜΕ.∆Ι../Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) . κ.ο.κ. 
5 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη 
Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η ∆.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή (π.χ. έργο 
δήµου που κατασκευάζεται από την ΤΥ∆, να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την 
τεχνική υπηρεσία (εν προκειµένω η ΤΥ∆) 
6 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους OTA Α' Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονοµική 
Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 
π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν 3852/2010 και άρθρο 72 παρ. 1 δ σε συνδυασµό µε παρ.. 4.. Το αυτό ισχύει 
και για τους OTA Β’ Βαθµού µε την Οικονοµική Επιτροπή (Π∆ 7/2013 σε συνδυασµό µε αρ. 176 παρ. 1 γ. 
3852/2010)  και το Περιφερειακό Συµβούλιο (Π∆ 7/2013 σε συνδυασµό µε άρ 163 και 176 παρ. 4 ν. 3852/2010) 
7 Εφόσον υπάρχει 
8 Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου............................. 
 



 

  
   
  

 

 
 
 
 
 
 

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

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς9, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και 

τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Πληροφορίες ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τηλ. 26710 22657 fax 26710 
22472. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την …………… 10. 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 30€-( ΤΡΙΑΝΤΑ 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 ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

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

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

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



 

  
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

  
3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

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

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

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

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

• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  

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

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

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

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

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

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

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

____________________________ 
9 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Κ∆Ε και 
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε, 
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 
10 

Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 
1 του Κ∆Ε, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη. 
 



 

  
   
  

 

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

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

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

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

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και 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 στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να 
ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στον 
φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε 
επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος 
µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται 
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου).  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις11, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά 
τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 



 

  
   
  

 

αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και 
παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 
παρούσας, η ορθότητα 

 

συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.12  

 

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.∆.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε το 
άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05‰) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται 
µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 

                                                 
12   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 

6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε (ενιαία έκπτωση), ελέγχεται η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης 
γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης 
αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Κ∆Ε, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης. 

 

____________________________ 
11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των 
διαγωνιζοµένων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα διακιολογητικά τους. 
 



 

  
   
  

 

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

 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε13. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 
υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από 
την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες 
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 14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 
του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων154, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

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

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

                                                 
133 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κατά την οποία, για την 
ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη   ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η 
γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

144 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 
προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000  ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 € (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 1 
ν. 4071/2012) 

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



 

  
   
  

 

προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις 
απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για 
την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες 
ιδιότητες του νόµου αυτού16.5 

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’ εφαρµογή του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, 
προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 
 

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

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

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

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές17 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.  

                                                 
165  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 
1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  
 

17 Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα” και τη 
συνοδευτική 
εγκύκλιο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών του έργου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 

 



 

  
   
  

 

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 εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (ή του 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 
(βλέπε υποσηµ. 45Α). 

 
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 νοµοθετηµάτων186: 

 

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

                    Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει19α την 
προγραµµατική περίοδο  
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
 διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

                                                 
186    Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 
όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), 
µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
19 Εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηµατοδοτούµενο από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
11996 Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

  
   
  

 

 
 

7.2   ………………………………………………………………………………………………………. 
Β’ 1590)].207. 

7.3   Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις 
στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

7.4   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 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 µε το ποσό  των  90.000 ευρώ από πόρους ΣΑΤΑ και 10.000 ευρώ 

από δωρεά ∆ήµου Ιθάκης. Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7332. Υπόκειται στις κρατήσεις8 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).9και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 
4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

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

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

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

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

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

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

                                                 
     20  Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 
1.000.000 
          Ευρω. 
8    Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  

 9  Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη 
∆ιακήρυξη. 

 



 

  
   
  

 

21 Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη και 
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους. 
22 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα 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:  

  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ   » 

  
11.2  

Προϋπολογισµός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
100.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 10: 
∆απάνη Εργασιών 59.561,50 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.721,07 Ευρώ 
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 10.542,39 
Ευρώ 11 
¨Απολογιστικές Εργασίες 0 Ευρώ 
Αναθεώρηση 475,86 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 18.699,19 Ευρώ 

 
 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Το έργο θα εκτελεστεί στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην πόλη του Ληξουρίου στη πλατεία 
Ειθνικής αντιστάσεως και στους παρακείµενους πεζόδροµους και δρόµους  της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα. 

 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 
Αντικείµενο του έργου είναι να επιδιορθωθούν οι ζηµιές του σεισµού στους κοινόχρηστους χώρους και 

πεζόδροµους της πόλης του Ληξουρίου και συγκεκριµένα στη Πλατεία Ληξουρίου και στο πεζόδροµο της , στο 
πεζόδροµο της Γρ. Λαµπράκη και στους παρακείµενους δρόµους, στο πεζοδρόµιο της κεντρικής Λεωφόρου 
απέναντι από πρώην ∆ηµαρχείο, στους πεζόδροµους πίσω από το Παντοκράτωρα και γύρω από το θέατρο 
Ληξουρίου, την ανακατασκευή του πεζοδροµίου επί της οδού Μαντζαβινάτων και µπροστά από το θέατρο και 
λοιπούς χώρους 

 

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-456/06 
Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των 
δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

                                                 
10  Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά 
εκτελούµενων εργασιών. 
11 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του 
άρθρου 57 του ν. 3669/08. 



 

  
   
  

 

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 60 ηµερολογιακές ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης2512.  
  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες2613 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 Κ∆Ε. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί µέρους 

ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε2714.  

                                                 
2512  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη 
δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών. 
2613  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή 
ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ 
ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 
2714 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα 
δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον 



 

  
   
  

 

   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

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

όρους του  άρθρου 24 του Κ∆Ε, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.2815,  ήτοι στο ποσό 
των 1616,50  ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και 
φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

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

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου 
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή 
αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε 2916. Σφάλµατα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 

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

µικρότερο των έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 (α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον µέχρι  …………… 3017 

 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη 
περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 24 της Κ∆Ε31. 
 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε την Εθνική και 

Κοινοτική Νοµοθεσία 32 . 
 

                                                                                                                                            
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη 
– κατασκευή ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
2815 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η 
εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της 
υπηρεσίας. 
2916 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε 
µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
3017 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο 
χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών  µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για 
συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 
30 ηµέρες. 



 

  
   
  

 

16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 18.  
 
16.2             ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση33.  
 
 
 
 
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, σύµφωνα 
µε την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, στον βαθµό 
που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%34 επί της αξίας 
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η …………., ηµέρα 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 Αρχή3619 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 
ΦΑΞ3720 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. 

                                                 
3218 Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων, στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης  

33  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, 
µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε και του 
άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014. 
 

34Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης 
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3720Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 



 

  
   
  

 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη 
του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα έξι (6) µηνών 3821 από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής3922 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 

του 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.  

 
 
                    Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 

ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό 
πληρωµής του έργου.  

 
 
 
 

                                                 
38  Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω 
προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά 
(9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  
3922  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως 
προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  Α’ 228)  



 

  
   
  

 

 

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 .Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για 

έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για έργα 

κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.23 . Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλ. άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε) εφόσον αυτό επιτρέπεται 

από τα ανώτατα όρια προϋπολογισµού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) της εκάστοτε µορφής 

επιχείρησης. 
 

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 

δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους4124, 

υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

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

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων  εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και εκτός 
νοµού και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για έργα κατηγορίας  
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας)25. 

                                                 
23    Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, 
πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα 
Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην 
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
4124 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών 
περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 
25     Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου 
δικαιολογείται. 
 
 
 
 
 
 



 

  
   
  

 

26. 
21.5            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται 

επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της 
παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία») Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 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 µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Τεχνική ικανότητα4427. 

                                                 
4326  Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου 
δικαιολογείται. 



 

  
   
  

 

 Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, να διαθέτει κατάλληλη για το έργο εµπειρία, η οποία να δηλώνεται 
µε κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από 
πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι εχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και 
το τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα 
πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθετούσα αρχή. 

 
 
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 45Α : 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.4528 
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 

στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.  

                                                                                                                                            
4427   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να 
γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο 
κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να 
είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού 
Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των 
κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς 
εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη 
τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για τους 
έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων 
παρεµφερών κατ’ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική 
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη 
διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
 

45Α Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι 
νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 



 

  
   
  

 

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 Κ∆Ε). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ4729 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 δήλωση48 
(του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να 
αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα 
Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι 
ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. 
ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.  ∆εν απαιτείται προσκόµιση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα 
τα παραπάνω στελέχη. 
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 

δ΄.  

                                                                                                                                            
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014”. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόµενους 

4528    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων». 
4729   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 
του Κ∆Ε.  



 

  
   
  

 

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

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 

υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 

βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση4930, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος 

του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια 

παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής 

του,  

ii) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 

για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

iii) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 

που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 

συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  

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

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

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα5031 που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

                                                 
4830 Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται 
αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο 
πιστοποιητικό. 
5031 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
   
  

 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 
δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 
αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

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

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

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

  
23.2.3     Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 

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

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από 
τους διαγωνιζόµενους.  

 

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

 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 

κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

23.2.2.α): 

α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση 
ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.  

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση 

ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε 

περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 

από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 

διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το 



 

  
   
  

 

αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί 

την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: 
(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το 
ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται 
στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 
Κ∆Ε)51.32 

 

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας5233 
 

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε (άρθρο 48 
της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε 
επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. 
Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον 
από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις και είναι τα εξής: 

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

 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 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, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

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

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

                                                 
5132   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας 
Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης 
του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  

5233  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για 
τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 



 

  
   
  

 

απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

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

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

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

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

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

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

5. Τα απαιτούµενα ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4)5434µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο 
γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ’ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). 
Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς 
γίνονται αποδεκτά.    

 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 

Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

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

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

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

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους 
ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ολογράφως και 
αριθµητικώς55. 35  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής5636.  

                                                 
5434Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων 
(υπολογιζόµενος µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου 
να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισµούς των 
διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου καλύπτεται µε 
ακέραιο µηχανόσηµο. 
5535Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. 
Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες 
προβλέψεις. 



 

  
   
  

 

∆. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
5636 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 
του Κ∆Ε. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι 
προσαρµόζονται ανάλογα.  



 

  
   
  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
 
 

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

αποφασίστηκε µε την αριθµ. 3 / 2016 Απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  
25.25837      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. 

 
25.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αναρτήσει πινακίδα ∆ηµοσιότητας του έργου σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις. 
 
25.460 Για την επίλυση των διαφορών προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 76 και 

77 του Κ∆Ε. 
 
25.5 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρέχει «ασφάλιση κατά παντός κινδύνου & αστικής 

ευθύνης» η οποία θα καλύπτει την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τον ίδιο 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης κατ’ εφαρµογή του Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ. 2 (β) και 
µε τα οριζόµενα στην Ε.Σ.Υ.  

                                                  Αργοστόλι , 27 Ιανουαρίου 2016 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ε. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
και  

Προϊστάµενος ∆/νσης 
(αναπληρωτής ) 

Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 

 

 

 

  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  : 

                                                 
5837   Προαιρετική επιλογή. 
5937   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, 
αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το 
άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6037   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις 
διακηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να 
προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των 
διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της διαδικασίας διαιτησίας του 
άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 
 



 

  
   
  

 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γτη’ 
3) την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας και το συνηµµένο σχέδιο ∆ιακήρυξης. 
4) 3/2016 απόφαση ∆.Σ (αποδοχή µελέτης /καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
5) την 246/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 1) Εγκρίνει  ως έχουν τους  παραπάνω   όρους δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας και των  Συµβατικών 
Τευχών σύµφωνα την υπ’ αρίθµ. 3 / 2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Κεφαλλονιάς που παραλήφθηκε η  
υπ’ αρίθµ µελέτη 29/2015  του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ », όπως  συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου  συνολικού προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) 
2)  Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά 90.000,00 € και κατά 
10.000,00 € από δωρεά του ∆ήµου Ιθάκης. 
 3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 100.000,00 € και διαθέτει τις αντίστοιχη πίστωση από τον   
 Κ.Α 30.7332.11 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ », 
4. Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής38 θα δηµοσιευθεί δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ_ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)  µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα  (ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ) και  δύο εφηµερίδες 
εθνικής εµβέλειας(ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ- ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      36  / 2016                                                        Α∆Α: 6ΚΕΠΩΕ5-Γ7Ω   
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ. Κ. 
∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 14 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή 
Αντυπάτων Τ. Κ. ∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση 
του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του 
έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση 
για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την 
Οικονοµική Επιτροπή.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως 
αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο 
της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους 
∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών 
(10.271,46 Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της 
χώρας. Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται το 
έργο µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ.Κ. ∆ιβαράτων της ∆.Ε. 
Πυλαρέων»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.199,82 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 
2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7333.17.  
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Για το έργο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.  59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  του έργου από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μελη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην 
εκτέλεση του παραπάνω έργου ανάρτησε  την υπ αριθ. 2176/21-01-2016 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους εργολήπτες. 
Μέχρι την Τρίτη το µεσηµέρι τις 26-01-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών προσφορών 
κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  εργοληπτών  δηµοσίων 
έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεση του εν λόγω έργου  . 
1. η αριθ. πρωτ. 2617/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Κουράκος Γεώργιος   
2. η αριθ. 2825/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής      
3. η αριθ. 2620/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Καππάτος Χρήστος του Φωτίου  
4. η αρίθ. 2799/2016 προσφορά µε την επωνυµία : Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων εργολάβων 
σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Κουράκος Γεώργιος  προσφερόµενη  έκπτωση 1% (ένα )       ποσό                7.127,82 € µε    Φ.Π.Α 
2. Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής  συνολικό ποσό µε την  έκπτωση                       6.095,88 € µε    Φ.Π.Α 
3. Καππάτος Χρήστος του Φωτίου έκπτωση 2΄% (δύο )   ποσό                           7.055,82 € µε    Φ.Π.Α 
4. Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου έκπτωση 14% (δέκα τέσσερα)   ποσό     6.191,85 € µε    Φ.Π.Α . 
 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο 
Χαρ.Παναγή   ο οποίος προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
4.  το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
5. η υπ’ αριθµόν 59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό    
6. τις   προσφορές  των  εργοληπτών  δηµοσίων έργων  
7. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η 

ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που 
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 

8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η 
σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

9. την 247/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην περιοχή Αντυπάτων Τ. Κ. 

∆ιβαράτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  Πυλαρέων» µε απευθείας ανάθεση. 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.199,82  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  30.7333.17  

του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή                                                                
έναντι του ποσού των  6.095,88 € µε    Φ.Π.Α. 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      37  / 2016                                                          Α∆Α: ΩΧ8∆ΩΕ5-ΨΧΣ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας 
της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων» 

 



 

  
   
  

 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 15 ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία 
Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων» 

θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση 
του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του 
έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση 
για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την 
Οικονοµική Επιτροπή.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως 
αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο 
της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους 
∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών 
(10.271,46 Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της 
χώρας. Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται το 
έργο µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας της Τ.Κ. Μακρυωτίκων της 
∆.Ε. Πυλαρέων»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 2.996,16 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό 
έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7333.07.  
Για το έργο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.  49178/9-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  του έργου από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην 
εκτέλεση του παραπάνω έργου ανάρτησε  την υπ αριθ. 2176/21-01-2016 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους εργολήπτες. 
Μέχρι την Τρίτη το µεσηµέρι τις 26-01-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών προσφορών 
κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  εργοληπτών  δηµοσίων 
έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεση του εν λόγω έργου  . 
1. η αριθ. πρωτ. 2618/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Κουράκος Γεώργιος   
2. η αριθ. 2824/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής      
3. η αριθ. 2621/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Καππάτος Χρήστος του Φωτίου  
4. η αρίθ. 2802/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων εργολάβων 
σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Κουράκος Γεώργιος  προσφερόµενη  έκπτωση 1% (ένα )       ποσό                2.966,20 € µε    Φ.Π.Α 
2. Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής  συνολικό ποσό µε την  έκπτωση                       2.685,09 € µε    Φ.Π.Α 
3. Καππάτος Χρήστος του Φωτίου έκπτωση 2΄% (δύο )   ποσό                           2936,24  € µε    Φ.Π.Α 
4. Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου έκπτωση 5% (πέντε )                 ποσό     2.846,35  € µε    Φ.Π.Α . 
 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο 
Χαρ.Παναγή   ο οποίος προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
10. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
11. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
12. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
13.  το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
14. η υπ’ αριθµόν 59396/3-02-2015 Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό    



 

  
   
  

 

15. τις   προσφορές  των  εργοληπτών  δηµοσίων έργων  
16. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η 

ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που 
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 

17. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η 
σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

18. την 248/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης τοιχίου στην Πλατεία Κουρβισιάνας της Τ.Κ. 
Μακρυωτίκων της ∆.Ε. Πυλαρέων»  µε απευθείας ανάθεση. 

        2.Ψηφίζει Πίστωση ποσού 2.996,16   ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  30.7333.07  
του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ., Παπαδηµάτο Χαρ.Παναγή                                                                
έναντι του ποσού των  2.685,09   € µε    Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      38 / 2016                                                                   Α∆Α: 6Λ9ΘΩΕ5-Ν3Ζ                                                 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην περιοχή ΛΑΧΟΥ στην 
Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου »     

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Ιανουαρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     2742/26-01-2016  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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                 
2.   Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας  (ΑΠΩΝ από την 31/2016 έως & την 38/2016 )             Λυκούδης  Ιωάννης                                                                                                                  
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης  ∆ιονύσιος 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 16 ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην 
περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου»     

θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση 
του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του 
έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση 
για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την 
Οικονοµική Επιτροπή.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως 
αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο 
της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού 



 

  
   
  

 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους 
∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών 
(10.271,46 Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της 
χώρας. Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται το 

έργο µε τίτλο  «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε  
Αργοστολίου»    προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.515,00 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό 

έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7323.17.  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.  45648/13-07-2015 Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  του έργου από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην 
εκτέλεση του παραπάνω έργου ανάρτησε  την υπ αριθ. 2176/21-01-2016 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους εργολήπτες. 
Μέχρι την Τρίτη το µεσηµέρι τις 26-01-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών προσφορών 
κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  εργοληπτών  δηµοσίων 
έργων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεση του εν λόγω έργου  . 
1. η αριθ. πρωτ. 2616/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Κουράκος Γεώργιος   
2. η αριθ. 2826/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής      
3. η αριθ. 2619/25-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  Καππάτος Χρήστος του Φωτίου  
4. η αρίθ. 2801/26-01-2016 προσφορά µε την επωνυµία : Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων εργολάβων 
σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Κουράκος Γεώργιος  προσφερόµενη  έκπτωση 1% (ένα )       ποσό                 6.449,85 € µε    Φ.Π.Α 
2. Παπαδηµάτος Χαρ. Παναγής  συνολικό ποσό µε την  έκπτωση                       6.676,44 € µε    Φ.Π.Α 
3. Καππάτος Χρήστος του Φωτίου έκπτωση 2΄% (δύο )   ποσό                           6.384,70  € µε    Φ.Π.Α 
4. Μοσχονάς Νικόλαος του Γερασίµου έκπτωση 12% (δώδεκα  )     ποσό           5.733,20 € µε    Φ.Π.Α . 
 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ. Νικόλαο Μοσχονά    ο 
οποίος προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
19. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
20. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
21. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
22.  το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
23. την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό    
24. τις   προσφορές  των  εργοληπτών  δηµοσίων έργων  
25. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η 

ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που 
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 

26. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η 
σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους . 

27. την 249/29-01-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ 
Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου »   µε απευθείας ανάθεση. 
2.Ψηφίζει Πίστωση ποσού 6.515,00  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  30.7323.17  
του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 

 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δηµοσίων έργων κ. Μοσχονά Νικόλαο του Γερασίµου  έναντι 
του ποσού των  5.733,20 € µε    Φ.Π.Α. 



 

  
   
  

 

4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε σαράντα πέντε  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.                                                                                                                   

                                                                                                   
 
                                 
    Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 

 


