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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 45 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
18 η   ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    277 / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ Σ για την συµπλήρωση της 199/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής επί  του 

καθορισµού  δικαιώµατος βοσκής έτους  2014. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάτην      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ : 60714/ 13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντος Α/ Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                         
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                             
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

τον λόγο στον  Προϊστάµενο του   Τµήµατος  Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής 

Ανάπτυξης, του ∆ήµου κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο ,ο οποίος εισηγούµενος   

το 1o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ Σ για την συµπλήρωση της 199/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής επί 

του καθορισµού  δικαιώµατος βοσκής έτους 2014.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

Νοµικό πλαίσιο: 
1) Οι διατάξεις των άρθρων 5-7 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος "περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίο κείµενου νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Ο.Τ.Α.", όπως 
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.∆/τος 
4260/62, αρ.1 του Ν.∆. 703/1970, και του αρ. 1 του Ν.1080/80, 
2) Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, 
4) Οι διατάξεις του Ν.3852/10, 
5) Το άρθρο 8 του Ν.127/1975, 
6) Το άρθρο 3 του Ν.∆. 318/69, 
Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει µε απόφασή της να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον καθορισµό του ετήσιου δικαιώµατος βοσκής των ζώων, που υποχρεούνται να 
καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι νόµιµα βόσκουν τα ζώα τους στις βοσκές 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93 "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως µερικών διατάξεων περί των προσόδων των Ο.Τ.Α.". 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω κείµενη νοµοθεσία: 

• ∆ικαίωµα χρήσης βοσκοτόπων έχουν οι δηµότες, κτηνοτρόφοι, µε την καταβολή ετησίου 
δικαιώµατος για τα ζώα που υπερβαίνουν τον αριθµό των 4 µεγάλων ζώων και 10 µικρών, 
τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 1080/80 έχουν δικαίωµα δωρεάν βοσκής. 

• Κύριοι ή κάτοχοι βοσκησίµων τόπων συνολικά µεγαλύτερων των 500 στρεµµάτων, δεν έχουν δικαίωµα 
χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων (άρθρο 1 παρ.1 Ν.1080/80). 



• Το δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου για τη µικρή κτηνοτροφία, καθορίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του 
∆.Σ. (κατόπιν εισηγήσεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου) και δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 
0,21€ και ανώτερο των 0,35€ για κάθε µικρό ζώο, ούτε κατώτερο από 0,35€ και ανώτερο από 0,53 € για 
κάθε µεγάλο ζώο (άρθρο 16 παρ. 5 Ν.2130/93 ), δηλαδή για τα µικρά ζώα µέχρι 150 τον αριθµό και για τα 
µεγάλα µέχρι 15 τον αριθµό. 

• Το δικαίωµα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως 
της βοσκής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1080/80 ), βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 5 
του Ν.∆/τος 318/69 κλπ.  
 
 
 
 
Το Τµήµα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, εισηγείται τα ακόλουθα: 

 
• Το δικαίωµα βοσκής να ορισθεί κατά κεφαλή για όλο το ∆ήµο σε: 

α) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 150 αιγοπρόβατα. 
β) 0,70 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 150 αιγοπρόβατα. 
γ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 15 βοοειδή.  
δ)1,06  ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 15 βοοειδή 

• Για να διατηρηθεί η βοσκοϊκανότητα των δηµοτικών  βοσκότοπων  σε υψηλά επίπεδα θα διατίθενται 
: 

για κάθε αιγοπρόβατο άνω του έτους  1,50 στρ.  
για κάθε βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως και 24 µηνών  6,0 στρ. 
για κάθε βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών  10,0 στρ. 

• Το δικαίωµα βοσκής να  οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως της 
βοσκής. 

• Κάθε δηµότης να δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) µεγάλα ζώα (βοοειδή) και δέκα (10) µικρά 
ζώα (πρόβατα, αίγες).  

• Το ετήσιο δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου υπολογίζεται για κατεχόµενα ζώα πέραν του 
ανωτέρω αριθµού. 

• Όσοι κτηνοτρόφοι ύστερα από αίτηση τους ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, γίνονται 
δηµότες, να αποκτούν δικαίωµα χρήσης των βοσκήσιµων τόπων του ∆ήµου, όταν συµπληρωθεί 
από την εγγραφή τους τριετής πραγµατική και συνεχής εγκατάσταση στο ∆ήµο. 

• Κατά την διάρκεια αυτής της τριετίας να έχουν δικαίωµα χρήσης των βοσκοτόπων υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το δικαίωµα βόσκησης που καθορίζεται κάθε φορά για τους 
δηµότες, προσαυξηµένο κατά 20%. 

• Κάθε δηµότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά 150 µικρά ζώα του έναν 
ετεροδηµότη ποιµένα ο οποίος δικαιούται να βόσκει µέχρι 40 µικρά και 5 µεγάλα ζώα που του 
ανήκουν, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωµα διπλάσιο από αυτό που έχει 
καθοριστεί για τους δηµότες. Τα ζώα του ετεροδηµότη ποιµένα δεν µπορούν να είναι περισσότερα 
από τα µισά του αριθµού των ζώων του δηµότη µε τον οποίο έχει συµβληθεί. 

• Κύριοι ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) 
στρεµµάτων, να µην δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκότοπων. 

Οι βοσκότοποι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των δηµοτικών  Ενοτήτων/Κοινοτήτων ανέρχονται 
συνολικά σε: 117.771,841 στρ.  
Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724 στρέµµατα και αναλυτικά: 

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια ∆ήµου & 
Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα) 
Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, έγγραφο 
Προέδρου) 
Τοπική Κοινότητα Νυφίου: 7.000 στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα 3.000 στρ  Έγγραφο Προέδρου) 

∆ηµοτική Ενότητα Παλικής: 13.185,441 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: 1.423 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9  Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: 2.000 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Αθέρα: 9.450 στρ. (από Ε9 Παλικής) 

∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2.500 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Μουσάτων–Βλαχάτων: 2.500 στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική Απογραφή 
∆ήµου) 

∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 

∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Πουλάτων: 4.994 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: 7.010 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 



Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: 20.200 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: 7.000 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης. 

∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 886,40 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα ∆ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  

∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου:780 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Έγγραφο ∆.Ε. Ερίσου)  

∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: 10.950 στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος Φάλαγκος 800, Λόγκος 
Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 750, Πρινόλογκος 1400, Λούτσες 
800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ.).  
Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 
Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: 25.000 στρ. (Ρούδι 10.000, Πλαγιά 15.000 στρ από Κτηµατολόγιο 
Κοινότητας). 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να καθοριστούν τα δικαιώµατα βοσκής στα χαµηλότερα όρια που  ορίζει ο νόµος 
για όλες τις κατηγορίες και αναλυτικά  δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή την τιµή των 0, 36  €  για τα αιγοπρόβατα , 
δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή για βοοειδή την τιµή των 0,54 € και ψηφίζει την πρότασή του.  
Την πρόταση του κ. Γκισγκίνη ψηφίζει και ο κ. Α. Ζαπάντης . 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Οι διατάξεις των άρθρων 5-7 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος "περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίο κείµενου νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Ο.Τ.Α.", όπως 
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.∆/τος 
4260/62, αρ.1 του Ν.∆. 703/1970, και του αρ. 1 του Ν.1080/80, 
2) Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, 
4) Οι διατάξεις του Ν.3852/10, 
5) Το άρθρο 8 του Ν.127/1975, 
6) Το άρθρο 3 του Ν.∆. 318/69, 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Προτείνει  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   τον καθορισµό  του δικαιώµατος βοσκής έτους 2014 όπως παρακάτω: 

• Το δικαίωµα βοσκής να ορισθεί κατά κεφαλή για όλο το ∆ήµο σε: 
 

   α) 0,35 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 150 αιγοπρόβατα. 
β) 0,70 ευρώ για κάθε αιγοπρόβατο, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 150 αιγοπρόβατα. 
γ) 0,53 ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση έως 15 βοοειδή.  
δ)1,06  ευρώ για κάθε βοοειδές, για κτηνοτροφική εκµετάλλευση πάνω από 15 βοοειδή 

• Για να διατηρηθεί η βοσκοϊκανότητα των δηµοτικών  βοσκότοπων  σε υψηλά επίπεδα θα διατίθενται 
: 

για κάθε αιγοπρόβατο άνω του έτους  1,50 στρ.  
για κάθε βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως και 24 µηνών  6,0 στρ. 
για κάθε βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών  10,0 στρ. 

• Το δικαίωµα βοσκής να  οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως της 
βοσκής. 

• Κάθε δηµότης να δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) µεγάλα ζώα (βοοειδή) και δέκα (10) µικρά 
ζώα (πρόβατα, αίγες).  

• Το ετήσιο δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλή ζώου υπολογίζεται για κατεχόµενα ζώα πέραν του 
ανωτέρω αριθµού. 

• Όσοι κτηνοτρόφοι ύστερα από αίτηση τους ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, γίνονται 
δηµότες, να αποκτούν δικαίωµα χρήσης των βοσκήσιµων τόπων του ∆ήµου, όταν συµπληρωθεί 
από την εγγραφή τους τριετής πραγµατική και συνεχής εγκατάσταση στο ∆ήµο. 

• Κατά την διάρκεια αυτής της τριετίας να έχουν δικαίωµα χρήσης των βοσκοτόπων υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το δικαίωµα βόσκησης που καθορίζεται κάθε φορά για τους 
δηµότες, προσαυξηµένο κατά 20%. 

• Κάθε δηµότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά 150 µικρά ζώα του έναν 
ετεροδηµότη ποιµένα ο οποίος δικαιούται να βόσκει µέχρι 40 µικρά και 5 µεγάλα ζώα που του 
ανήκουν, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωµα διπλάσιο από αυτό που έχει 
καθοριστεί για τους δηµότες. Τα ζώα του ετεροδηµότη ποιµένα δεν µπορούν να είναι περισσότερα 
από τα µισά του αριθµού των ζώων του δηµότη µε τον οποίο έχει συµβληθεί. 

• Κύριοι ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) 
στρεµµάτων, να µην δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκότοπων. 

Οι βοσκότοποι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των δηµοτικών  Ενοτήτων/Κοινοτήτων ανέρχονται 
συνολικά σε: 117.771,841 στρ.  



Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724 στρέµµατα και αναλυτικά: 

Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια ∆ήµου & 
Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα) 
Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, έγγραφο 
Προέδρου) 
Τοπική Κοινότητα Νυφίου: 7.000 στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα 3.000 στρ  Έγγραφο Προέδρου) 

∆ηµοτική Ενότητα Παλικής: 13.185,441 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: 1.423 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9  Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: 2.000 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Αθέρα: 9.450 στρ. (από Ε9 Παλικής) 

∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2.500 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Μουσάτων–Βλαχάτων: 2.500 στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική Απογραφή 
∆ήµου) 

∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 

∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386 στρέµµατα και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Πουλάτων: 4.994 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: 7.010 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: 20.200 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: 7.000 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης. 

∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 886,40 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα ∆ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  

∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου:780 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Έγγραφο ∆.Ε. Ερίσου)  

∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450 στρέµµατα και αναλυτικά: 
Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: 10.950 στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος Φάλαγκος 800, Λόγκος 
Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 750, Πρινόλογκος 1400, Λούτσες 
800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ.).  
Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 
Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: 25.000 στρ. (Ρούδι 10.000, Πλαγιά 15.000 στρ από Κτηµατολόγιο 
Κοινότητας). 

 

                 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      

                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Πιστό αντίγραφο 
 
  
                                                                    Σάββας Σαββαόγλου 
                                         Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      20-12-2013                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                              Α∆Α: ΒΛΓ1ΩΕ5ΩΒ9 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 45 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
18 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   278  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ : 60714 /13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                           
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                               
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                  
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

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



  ο οποίος   εισηγούµενος  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

του Προϋπολογισµού 2013. 

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

υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2031 7/11/2013 5.535,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΛΕΝΤΙΑΣ - ΣΚΟΥΡΙΑΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΣΑΤΑ 2012-2013 30.7323.103 0,00 

2315 12/12/2013 2.369,99 

Προµήθεια υλικών κατασκευής 
φρεατίου[ΘΕΣΗ 
ΚΟΥΝΑ∆ΑΤΑ,ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ] 30. 6662 0,00 

2316 12/12/2013 7.744,08 

∆απάνεσ για την πρόληψη και των 
περιορισµό των εντόµων των 
φοινικοειδών 35.6279.02 0,00 

2317 12/12/2013 23.419,37 

Κατασκευή τοιχείου και πρόσβαση  στην 
Πλατεία Καµιναράτων -Κελί  (ΣΑΤΑ 
2012-2013) 30.7324.06 9.714,34 

2318 12/12/2013 2.767,97 
Πεζόδροµος Φισκάρδου ΣΑΤΑ 2012-
2013 30. 7333.110 0,00 

2319 12/12/2013 5.817,00 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
Χιονάτων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
 
(ΣΑΤΑ 2012-2013) 35.7135.05 174,10 

2320 12/12/2013 1.230,00 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Κ. Οµαλών   70.6279.27 9.770,00 

2321 12/12/2013 2.964,30 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Ερίσου  70.6279.26 35,70 

2322 12/12/2013 6.346,80 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Αργοστολίου  70.6279.20 4.653,20 

2323 12/12/2013 5.719,50 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία )  70.6279.10 16.066,50 

2324 12/12/2013 4.948,29 
Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - στερεών 
αποβλήτων 20.7336.16 10.339,61 

2325 12/12/2013 4.900,32 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 70.6279.12 30,19 



2326 12/12/2013 755,00 

Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & 
Β/βάθµιας εκπ/σης ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
( επιχορήγηση ΥΠΕΣ)-ΦΕΡΡΥ ,ΛΗΞ.-
ΑΡΓ.[ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013] 15.6162.01 87.386,00 

2331 14/12/2013 184,50 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 10. 6262 6.763,98 
2332 14/12/2013 79,95 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 20. 6414 3.858,25 

2333 14/12/2013 149,06 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ - Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 2.023,76 

2334 14/12/2013 27,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 20.6682.03 2.023,76 

2335 14/12/2013 378,84 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ - Λοιπές προµήθειες 
(υλικά εργαλεία)[τιµ. Π.ΑΤΣ.ΕΠΕ:8069-
7628-8011-9235] 10. 6699 7.971,90 

2336 14/12/2013 137,76 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 10. 6699 5.519,40 
2337 14/12/2013 42,89 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ 10. 6699 7.791,25 
2338 14/12/2013 72,94 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 20. 6699 36,55 
2339 14/12/2013 660,19 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 20.6654.00 3.020,31 
2340 14/12/2013 247,03 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 356.634 7.059,11 
2341 14/12/2013 297,50 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 35. 6634 6.761,61 
2342 14/12/2013 578,10 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 35.7332.01 15.535,29 
2343 14/12/2013 141,45 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 35. 6662 141,59 
2344 14/12/2013 93,23 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝ. ΠΟ∆ΑΡΑ 10. 6699 7.698,02 
2345 14/12/2013 701,10 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 10.6261.06 7.144,34 
2346 14/12/2013 178,35 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 10.6261.01 2,60 
2347 14/12/2013 120,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 10. 6699 7.578,02 
2348 14/12/2013 999,62 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 10. 6699 5.519,40 
2349 14/12/2013 135,05 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΡΓΙΝΙΩΝ 20.6682.03 1.888,71 
2350 14/12/2013 200,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΡΓΙΝΙΩΝ 10. 6262 6.563,98 
2351 14/12/2013 59,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΡΓΙΝΙΩΝ 10. 6699 6.519,40 
2352 14/12/2013 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΘΕΡΑ 10. 6699 5.519,40 

2353 16/12/2013 345.775,13 
Αποχέτευση Σκάλας  ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) [21η 
ΕΝΤΟΛΗ] 25.7326.14 265.803,06 

2354 16/12/2013 123,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 20. 6262 75,60 
2355 16/12/2013 196,80 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 10.6261.02 10.128,92 
2356 16/12/2013 418,20 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 20.7336.16 9.921,41 
2357 16/12/2013 29,43 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 35. 6699 10.052,87 
2358 16/12/2013 658,76 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 35. 6699 9.394,11 
2359 16/12/2013 250,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 20. 6641 127.226,89 
2360 16/12/2013 300,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35.7332.01 15.235,29 
2361 16/12/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 45.7336.01 22.268,00 
2362 16/12/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 10. 6262 6.413,98 
2363 16/12/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35. 6699 9.244,11 
2364 16/12/2013 381,30 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 35. 7332.01 14.853,99 
2365 16/12/2013 442,80 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 35.7332.01 14.411,19 
2366 16/12/2013 61,50 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 20. 6671 14.403,62 
2367 16/12/2013 80,44 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 20. 6682.03 1.808,27 
2368 16/12/2013 842,55 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ 35.7332.01 13.568,64 
2369 16/12/2013 172,20 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ 10.6261.06 6.972,14 
2370 16/12/2013 241,50 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 20. 6641 126.985,39 
2371 16/12/2013 285,84 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35. 6699 8.958,27 
2372 16/12/2013 148,26 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35. 6699 8.810,01 
2373 16/12/2013 145,14 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35. 6699 8.664,87 
2374 16/12/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 20.6682.03 1.658,27 
2375 16/12/2013 30,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 20. 6641 126.955,39 
2376 17/12/2013 100,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 10. 6261.06 6.872,14 
2377 17/12/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 10.6261.06 6.722,14 
2378 17/12/2013 450,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 20.7336.16 9.471,41 



2379 17/12/2013 239,52 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 20.6682.03 1.418,75 
2380 17/12/2013 55,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 35. 6699 8.609,87 

2381 17/12/2013 15.125,31 

Αποκατάσταση χώρων  Χ.Α.∆.Α. στην  
τέως Κοινότητα Οµαλών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς - ΕΠΕΡΑΑ[2η ΕΝΤΟΛΗ] 20.7336.26 59.340,06 

2382 17/12/2013 884,32 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 20.7336.16 8.587,09 
2383 17/12/2013 115,68 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 35. 6699 8.494,19 
2384 17/12/2013 44,63 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 10.6261.02 10.084,29 
2385 17/12/2013 300,14 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 10. 6262 6.113,84 
2386 17/12/2013 30,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 20. 6641 126.925,39 
2387 17/12/2013 400,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 10. 6262 5.713,84 
2388 17/12/2013 225,23 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 35. 6699 8.268,96 

2389 17/12/2013 80,52 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6221.00 5.235,96 

2390 17/12/2013 124,00 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10. 6672 4.124,93 

2391 17/12/2013 61,50 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10. 6264 3.230,21 

2392 17/12/2013 133,72 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10. 6274 9.866,28 

2393 17/12/2013 491,00 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
207/2013,ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ/ΗΣ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Γ. 
ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΥ] 00.6111 2.251,69 

2395 17/12/2013 900,00 Εργασίες  διαµόρφωσης δρόµου Σκάλας 30. 7333.21 0,00 

2396 17/12/2013 2.324,70 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία ).  70.6279.10 13.741,80 

2397 17/12/2013 1.734,30 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία ). 70.6279.10 12.007,50 

2398 17/12/2013 2.152,50 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία ). 70.6279.10 9.855,00 

2399 17/12/2013 3.960,60 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Κ. Οµαλών 70.6279.27 5.809,40 

2400 17/12/2013 2.570,70 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία  70.6279.10 7.284,30 

2401 17/12/2013 990,15 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Κ. Οµαλών  70.6279.27 4.819,25 

2402 17/12/2013 4.797,00 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Κ. Οµαλών  70.6279.27 22,25 

2403 17/12/2013 4.686,30 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 
προστασία ).  70.6279.10 2.598,00 

2404 17/12/2013 4.649,40 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Αργοστολίου  70.6279.20 3,80 

2405 17/12/2013 2.570,70 

Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων  
εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική 70.6279.10 27,30 



προστασία ). 

2406 17/12/2013 2.927,40 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Παλικής.  70.6279.21 4.834,00 

2407 17/12/2013 2.878,20 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Παλικής.  70.6279.21 1.955,80 

2408 17/12/2013 1.937,25 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Παλικής. 70.6279.21 18,55 

2409 17/12/2013 2.023,35 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Λειβαθούς  70.6279.22 3.976,65 

2410 17/12/2013 2.798,25 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Λειβαθούς 70.6279.22 1.178,40 

2411 17/12/2013 1.162,35 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Λειβαθούς 70.6279.22 16,05 

2412 17/12/2013 10.983,90 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Πυλάρου 70.6279.25 16,10 

2413 17/12/2013 6.414,45 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 70.6279.23 2.585,55 

2414 17/12/2013 138,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός 10. 7133 97,95 

2415 17/12/2013 2.583,00 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 70.6279.23 2,55 

2416 17/12/2013 67,65 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10. 6264 3.162,56 
2417 17/12/2013 60,76 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10. 6262 5.653,08 
2418 17/12/2013 252,15 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10.6261.06 6.469,99 
2420 17/12/2013 959,40 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 10. 6262 4.693,68 

2421 17/12/2013 8.997,45 

Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Σάµης 70.6279.24 2.55 

2422 17/12/2013 599,98 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 10. 6262 4.093,70 
2423 17/12/2013 397,99 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 70.6261.03 4.959,21 
2424 17/12/2013 42,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 10. 6262 4.051,70 
2425 17/12/2013 111,40 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 35. 6654 20,96 
2426 17/12/2013 295,20 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 10. 6261.06 6.174,79 

2427 17/12/2013 3.929,85 
Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - στερεών 
αποβλήτων.(∆.Ε.Παλικής). 20.7336.16 4.657,24 

2428 17/12/2013 134,30 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 10. 6612 8.391,02 
2429 17/12/2013 196,80 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία). 35. 6699 8.072,16 
2430 17/12/2013 50,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 20. 6682.03 1.368,75 
2431 17/12/2013 37,88 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 20. 6634 2,35 
2432 17/12/2013 338,17 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 10. 6691 3.886,93 
2433 17/12/2013 193,50 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 10.6261.02 9.890,79 
2434 17/12/2013 200,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 20.7336.16 4.457,24 
2435 17/12/2013 193,50 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 35. 6699 7.878,66 
2436 17/12/2013 402,60 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΑΜΗΣ 20. 6654.00 2.617,71 
2437 17/12/2013 1.004,20 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 356.699 6.874,46 

2438 17/12/2013 4.824,06 

Επανακατασκευή  τοιχείου ∆ηµοτικής 
οδού  21ης Μαϊου ∆.Ε. Οµαλών (ΣΑΤΑ 
2012-2013) 30. 7333.121 1.675,94 

2439 17/12/2013 6.765,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ 2012-2013 45.7336.08 335,00 



2440 17/12/2013 4.428,00 
Επισκευή   στεγάστρων πλατείας 
Φραγκάτων (ΣΑΤΑ 2012-2013 ) 35.7332.02 72,00 

2441 17/12/2013 4.920,00 

Επανακατασκευή   τοιχείου δρόµου 
Επανοχωρίου  ∆.Ε. Οµαλών  (ΣΑΤΑ  
2012-2013) 30. 7333.113 1.580,00 

2442 17/12/2013 1.000,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 10. 6262 3.051,70 
 

 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2443 17/12/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 20. 6641 121.925,39 

2444 17/12/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6641 116.925,39 

2445 17/12/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ) 20. 6641 111.925,39 

2446 17/12/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 206.641 106.925,39 

2447 18/12/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ∆. Ε.  ΠΥΛΑΡΟΥ 20. 6641 101.925,39 

2448 18/12/2013 51,90 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10. 6612 8.339,12 
2449 18/12/2013 130,00 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 20. 6671 14.273,62 
2450 18/12/2013 201,52 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 35. 6699 6.672,94 
2451 18/12/2013 189,47 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10. 6262 2.862,23 
2452 18/12/2013 307,50 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 30. 6414 1.248,50 
2453 18/12/2013 676,50 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10. 6262 2.185,73 
2454 18/12/2013 240,16 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10. 6699 5.279,24 
2455 18/12/2013 202,95 ΠΑΓΙΑ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 70.6261.03 4.756,26 

2456 18/12/2013 922,50 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών 
κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων. 10. 6261.02 8.968,29 

2457 18/12/2013 4.956,90 
Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδικού δικτύου ∆. 
Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς. 30. 7333.172 43,1 

2458 18/12/2013 1.460,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 
Τρωιανάτων 10. 6262 725,73 

2453 18/12/2013 2.000,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10. 6321 3.000,00 
2454 18/12/2013 10.000,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 20. 6322 0,00 
2455 18/12/2013 5.000,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 30. 6322 0,00 

 

 

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

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 

2031-2315-2317-2319-2322 από 2326 έως και 2393- 2396-2398-2403-2404-2412 από 2416 έως και 2420- από 2422 

έως και 2426- 2428 άπό 2430 έως και 2436- 2442-2458. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων:2317-2318-2326-2344-2353-

2381-από 2389 έως και 2393 -2395. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει όλες τις  προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων των ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  και 

τις  2353-2361. 

και αφού έλαβε υπόψη : 



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

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

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

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

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 
 
 

                                                                               Α∆Α  :   ΒΛΓΞΩΕ5-9ΙΓ           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 45 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
18 η ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  279  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ :  60714/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                           
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                               
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                  
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

Γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης:« Κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας λυµάτων 

στον οικισµό Φισκάρδο ∆ήµου Κεφαλλονιάς» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής προς έγκριση των όρων την  

παρακάτω διακήρυξη :       

 

           

 Αργοστόλι.....................  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  Α.Π.: 

Ταχ. ∆/νση:   

Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

F  A  X:   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ  
ΕΙ∆ΟΣ : Προµήθεια,  εγκατάσταση και  
λειτουργία  µονάδας επεξεργασίας 
λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδο  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση  

ΝΑΙ στην εφηµερίδα της ΕΕ :  



∆είγµατα :   
ΟΧΙ Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο 

Κριτήριο Κατακύρωσης :  τύπο : 
Συµφερότερη Προσφορά  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψη, όπως ισχύουν :  
 
1 Της υπ.αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
2 Του Π.∆. 59/2007 
3 Της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ 
4 Tου N. 1797/88 
5 Του. 2000/91 
6 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2323/’95. 
7 Του Π.∆. 370/95 
8 Του Ν. 2854/2000 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 

φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών». 
9 Της Οδηγίας 2004 / 17 / ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, 

της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» 
10 Του 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’ /14-02-2005) «Μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του Ν. 3414/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 

11 Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/99) σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) « Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.  

 
 
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια των ειδών 

που αναφέρονται στο “Κεφάλαιο Α!” της επισυναπτόµενης, στην παρούσα, µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτής.   

 
 
2. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού .  
 

Τόπος υποβολής Ηµ/νία ∆/σµού Ηµέρα Ώρα 
∆ήµος  Κεφαλλονιάς 
∆νση: ……………………..  ………………. ………………  

10:00 
 
���� Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται µέχρι τις 10:00 π.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού, στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αφού πρωτοκολληθούν στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 
���� Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 
���� Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο “Κεφάλαιο Β!” της σχετικής µελέτης. 
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν:  

(a) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, που είναι νόµιµοι κατασκευαστές ή / και 
προµηθευτές συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων.  

(b) Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά .  
(c) Συνεταιρισµοί Κατασκευαστών ή / και Προµηθευτών.  
(d) Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προµηθευτών.  
Που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους της ΕΕ ή χώρας 
του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέλος στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που 
είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή 
συµφωνία µε την Ε.Ε. 

 
Οι Ενώσεις, Συνεταιρισµοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προµηθευτών, δεν υποχρεούνται να 

λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν 



Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 περί συστάσεως του αντιστοίχου νοµικού σχήµατος, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. 
Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισµός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστηµα δέκα ηµερών, το 
αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η σύµβαση 
.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από της εποµένης 
διενέργειας του διαγωνισµού της δε εγγύησης συµµετοχής εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Προσφορά ή 
εγγύηση που ορίζει χρόνος ισχύος µικρότερο του ανωτέρω οριζοµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
4. Κατά τα λοιπά ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την σχετική µελέτη, όπως έχει συνταχθεί από την Τ.Υ. του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα κεφάλαια που την απαρτίζουν, επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής :   

4.1. “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ”, Κεφάλαιο Α!.  
4.2. “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Κεφάλαιο Β!.  
4.3. “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”, Κεφάλαιο Γ!. 
4.4. “ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ” , Κεφάλαιο ∆!.  
4.5. “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ” , Κεφάλαιο Ε!.  
4.6. “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, Κεφάλαιο ΣΤ! 
4.7. “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Παράρτηµα Α!. 

 
5. Εφ’ όσον ζητηθούν έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης 

των προσφορών, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές θα 
παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών.  

 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της παραπάνω προθεσµίας αρχειοθετούνται και δεν 

εξετάζονται.  
 
 
 
 



 
 

 Κεφαλλονιά ….. / ... / 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
∆ήµος Κεφαλλονιάς   

Ταχ. ∆/νση:    
 

Τ.Κ   
Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

F  A  X:   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 752.000 πλέον Φ.Π.Α.  
Πηγή Χρηµατοδότησης : ΠΙΝ Π.∆.Ε. ΣΑΕΠ 022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Αργοστόλι….. / ... / 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
∆ήµος Κεφαλλονιάς    

Ταχ. ∆/νση:   

Τ.Κ   
Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

F  A  X:   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ως συνηµµένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
Ποσότητα : 9 
Μονάδα Μέτρησης : Τεµάχιο 
Υπηρεσία γα την οποία προορίζεται το είδος : ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϋπολογισθείσα ∆απάνη : 752.000 (πλέον Φ.Π.Α.) ευρώ 
Πηγή χρηµατοδότησης :                                ΠΙΝ Π.∆.Ε. ΣΑΕΠ 022 
Υπάρχουσα Πίστωση :  800.000,00 ευρώ 
Χρόνος Παράδοσης προς λειτουργία : Εντός ΕΞΙ (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 

εξαιρουµένου του µήνα Αύγουστου 
Χρόνος παράδοσης έργου εντός ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18) µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης εξαιρουµένου του µήνα Αύγουστου 
Τόπος Παράδοσης : Γήπεδο εγκατάστασης – οικισµός Φισκάρδου δήµου 

Κεφαλλονιάς 
Χρόνος Παραλαβής : Εντός 30 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης 
Σύνολο Κρατήσεων επί % :  Οι νόµιµες κρατήσεις 
Ελάχιστη Ποσότητα Τµηµατικής Παράδοσης : Το σύνολο 
 
Αργοστόλι , ….., ...............2013 Αργοστόλι, ........................2013 
 Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 
  
 
 



 
 Κεφαλλονιά….. / ... / 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

∆ήµος Κεφαλλονιάς   

Ταχ. ∆/νση:    
 

Τ.Κ   
Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

F  A  X:   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
1.1  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα 

µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. 
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 

την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. 
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.3  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
1.3.1  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 
1.3.2 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια  
1.3.3 Ο αριθµός της διακήρυξης . 
1.3.4 Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού .  
1.3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα .  
1.4 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
1.5 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 

τα εξής : 
1.5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση 

συµµετοχής. 
1.5.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Επισηµαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω 
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς πλην της οικονοµικής συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών & 
τεχνικών φυλλαδίων (prospects, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση 
από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να 
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την 
αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές 
προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). 

1.5.3  Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.5.4 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
1.5.5  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισηµαίνεται 
ότι τόσο η τεχνική όσο και η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα αφορά στο σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών και σε καµία περίπτωση τµήµα αυτού. 

1.6  Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.6.1 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της προθεσµίας της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες . 

1.6.2  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των 
προσφορών . 

Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

1.6.2.1 Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : 

 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και οι τεχνικές προσφορές στην 
πρώτη και τελευταία σελίδα της προσφοράς και τµηµάτων της. 
 -Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή και στην συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την 
ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 



-«Κατ΄ αρχήν αποδοχή προσφορών» : Αρχικά η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά, που αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους των γενικών 
όρων της ∆ιακήρυξης, προκειµένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές .  

-«Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών» : Το τεχνικό µέρος των κατ’ αρχήν αποδεκτών προσφορών ανοίγεται 
και αξιολογείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να γνωµοδοτήσει ποιες από τις κατ’ αρχήν 
αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές, καθώς και να βαθµολογήσει αυτές σύµφωνα µε τα 
κριτήρια του διαγωνισµού .  

-«Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών» : Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονοµικού µέρους των κατ’  

αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών .  

1.6.2.3 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο 
διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών .  

1.6.3 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

1.6.4 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης δεν θα 
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους 
και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή . 

1.6.4.1 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται 
. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε την χορήγηση προκαταβολής θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

1.7       Επισηµαίνεται ότι : 
1.7.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.7.2 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .  
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου . 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

1.7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του Κεφαλαίου Α!  
1.7.4   Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά σε ιδιαίτερο πίνακα την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 

ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
1.8 Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 
1.8.1   ∆ικαιολογητικά  
 α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα υπόχρεοι 
στην προσκόµιση ποινικού  µητρώου είναι : 

- Φυσικά πρόσωπα 
- Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. 
- ΣΕ κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 

 
 γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή 
διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική Νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η 
επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η αδυναµία 
έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στη κατάσταση ή διαδικασία που θα 
πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή. 

 δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µαζί µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη 
για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι κάθε είδους ασφαλιστικοί φορείς στους  οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 



 ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 στ. Οι συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν µε την προσφορά τους και βεβαίωση 
εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 ζ. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στη ένωση ή 
κοινοπραξία. 

1.8.1.1Στην περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων δ, ε, στ, 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι µε την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό µεταφρασµένο επίσηµα στην Ελληνική. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω υπό στοιχεία (δ), (ε), (στ) έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν 
ν’ αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. 

1.8.2  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
 α. η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας, 
 β. δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό 
 γ. δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
 δ. η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα 
 ε. εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 

Υπηρεσία. 
1.8.3.  ∆ικαιολογητικά 
 Ο συµµετέχων υποχρεούται :  

α) να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής 
αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης ∆/νση) ,  

 β) να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόµενο είδος σε δικό του 
εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το 
τελικό προϊόν, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

1.8.4. Πλέον των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά τα δικαιολογητικά, προκειµένου να 
διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί αν υφίσταται ή όχι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες :  

 Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα (πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον 500.000,00€), αντίγραφο ή 
απόσπασµα ισολογισµών των επιχειρήσεων τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, δήλωση περί 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 
Επίσης θα υποβληθούν και τα δικαιολογητικά, προκειµένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η 
επαγγελµατική και τεχνική αξιοπιστία: 
  Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα εγκατεστηµένα συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων των τριών  
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης, καθώς και οι παραλήπτες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προµηθεύσει κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια τουλάχιστον δύο συστήµατα επεξεργασίας αστικών λυµάτων αντίστοιχα µε τα υπό προµήθεια. Η 
επιτυχής προµήθεια των συστηµάτων αποδεικνύεται µε πρωτόκολλα παραλαβής της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου. 
 Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. 
 Κάθε υποψήφιος (µεµονωµένη επιχείρηση ή κοινοπραξία) µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων που δεν συµµετέχουν στο διαγωνισµό, προκειµένου να αποδείξει την ύπαρξη των 
αναγκαίων τεχνικών ικανοτήτων. Προς απόδειξη χρειάζεται να προσκοµιστεί ιδιωτικό συµφωνητικό 
συνεργασίας και πρωτότυπη βεβαίωση δέσµευσης του τρίτου φορέα. Ο τρίτος φορέας υποβάλλει και όλα τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους υποψηφίους και που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο Β. 
 Επιπρόσθετα για τις ανώνυµες εταιρείες πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του 
Ν.3310/2005 «ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµοσιές συµβάσεις». 
Οι Ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων ή σε 
οποιαδήποτε µορφής οντότητα, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισµού. 

- Εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Π.∆./τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Ά/11-04-1996) «ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών» όπως αυτές που τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ279/Ά/10-11-2005) 
και από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

- Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες , ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε 
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8  του Ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή 
απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στην διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 4 του Ν. 3414/05. 
Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει επικυρωµένη κατά το νόµο από την αρµόδια αρχή, υπογεγραµµένη από το 
νόµιµο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκοπό αυτό 



από το διοικητικό συµβούλιο αυτών (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού) µε την οποία 
δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005 όπως 
ισχύει µετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005, σχετικά µε τις εξωχώριες εταιρείες. 

1.8.5  Ο προσφέρων θα δηλώνει γενικά τη συµµόρφωση του στους όρους της διακήρυξης και θα 
αναφέρει αναλυτικά κάθε απόκλιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόµενου είδους σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή λοιπούς όρους αυτής. 

 -Οι Συνεταιρισµοί 
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.8.1 έως 1.8.5 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
-Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Κοινοπραξίες προµηθευτών: 
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Κοινοπραξία, ως και υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας. 
• Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
• Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, µπορούν να αντικαταστούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

1.9 Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την προσφορά όλα τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
παραγράφων, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

1.9.1 Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν  και ειδικότερα βάσει της τιµής του 
µειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσης δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα 
που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισµός θα µαταιωθεί 
και η προµήθεια θα επαναπρογραµµατιστεί. 

1.9.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επίσης 
η προσφορά που συσχετίζει το χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.9.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στην ΕΕ 
 Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου κατ΄ αρχήν, όλα τα προϊόντα 
χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια αγορά κράτους-µέλους της ΕΕ. Ο συµµετέχων 
(αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός ΕΕ) οφείλει µε την κατάθεση της 
προσφοράς του να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) – ιδιωτική(ές) ή ∆ηµόσια(ες) – κράτους µέλους κυκλοφορεί το υπό 
προµήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του 
εν λόγω προϊόντος .  
 
 
3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 -Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

-Οι προσφέροντες εφ΄ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 
 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
4.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα και 

έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό . Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση  

4.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης 
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί . 

4.3 Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα 
(Παράρτηµα Α!). Η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την 
λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη . 

4.4 Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα ισχύουν έως την 
επιστροφή τους στην εκδούσα Τράπεζα, δηλαδή θα έχουν διάρκεια αορίστου χρόνου. Για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή 
που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί 
αµέσως µόλις γίνει η προσωρινή παραλαβή και η έναρξη εργασιών της εγκατάστασης και θα αντικατασταθεί 
από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ίσης µε το 10% της προϋπολογισθείσης δαπάνης λειτουργίας. 

4.5 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας,  πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής αλλά µόνο επί του 
ποσού των τόκων. 

 

 



5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΕΣ 
 

5.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, αναγραφόµενες ολογράφως και αριθµητικώς για 
παράδοση των ειδών, ελευθέρων κάθε βάρους, µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο Α', σε πλήρη λειτουργία, παραδοτέα µετά από δοκιµές και µε όλα τα απαιτούµενα εγχειρίδια 
λειτουργίας, συντήρησης και ανταλλακτικών (στην Ελληνική γλώσσα, εάν είναι δυνατό), συνοδευόµενα 
µε όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, άδειες, κ.λ.π. , για την ορθή και σύννοµη λειτουργία τους . 

 

5.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 

5.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

 

5.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
 

5.6 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
 

 α.  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή 
Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες 
φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, 
υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην 
προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

 

 β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί 
τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν 
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την 
προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. 

 

 γ. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον 
χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.  

 

5.7 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής  :  
 

Ι. τιµή µονάδος πλήρους είδους σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων & κάθε είδους 
δαπανών για παράδοση των ειδών, ελευθέρων κάθε βάρους, µέχρι & εντός των αποθηκών του 
ενδιαφεροµένου φορέα σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α! . 

 

II. ποσοστό ΦΠΑ, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα 
διορθώνεται από την Υπηρεσία) .  

 

III. το σε Ευρώ αναλογούν για κάθε είδος ποσόν οιουδήποτε Τέλους .  
 

IV. για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η τιµή της προσφοράς για παράδοση του 
είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.  

 



Σηµ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην 
επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.20% .  

Σηµ.2 Η καταβολή των τελών θα γίνεται µε βάση τα σχετικά αποδεικτικά πληρωµής των, και µέχρι του ποσού 
που αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά .  

 

5.8 Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους χωριστά.  

 

5.9 Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε 
διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε 
την παράγραφο 5.7 . 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφεροµένου είδους και όχι στις τιµές των 
µερών . 

 

5.10 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα 
της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

5.11 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά . 

5.12 Στην οικονοµική προσφορά θα δηλώνεται και το επιλεγόµενο ποσοστό της προκαταβολής ( Του άρθρου 7 
«Τρόπος Πληρωµής») 

 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος 
λειτουργίας είναι δώδεκα (12) µήνες από την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 7.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 Το 30% της αξίας  χωρίς Φ.Π.Α. καταβάλλεται µε την υπογραφή της σύµβασης µε την ταυτόχρονη κατάθεση από 
τον ανάδοχο, ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα 
γίνεται εντόκως, χωρίς ο ανάδοχος να εκδώσει τιµολόγιο. 

 Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενα από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής 
µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

 Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (Αποφ. 2/51557/0026/10-9-2001 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. 
Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκ-δόσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει 
σταθερό µέχρι την προσκόµιση υλικών και την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης (πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής). 

 

 Το 10% της αξίας καταβάλλεται µε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, οπότε θεωρείται ότι αποσβήνεται 
και η προκαταβολή και επιστρέφεται η εγγυητική προκαταβολής. Τότε κόβεται και τιµολόγιο που περιλαµβάνει 
την προκαταβολή και την τρέχουσα πληρωµή, οπότε καταβάλλεται και το σχετικό ΦΠΑ. 

 Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται σταδιακά στα τρία ετη λειτουργίας και πιο συγκεκριµένα σε ποσοστό 10% της 
αξίας πλέον ΦΠΑ  µε την λήξη κάθε εξαµήνου λειτουργίας της εγκατάστασης και µε την έκδοση του αντίστοιχου 
τιµολογίου. 

 

 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

 



Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συµφωνήθηκε ορισµένη ηµέρα η προθεσµία πληρωµής της αµοιβής, γίνεται 
υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους υπερηµερίας εξήντα ηµέρες µετά από την παραλαβή 
του τιµολόγιου (ή της εγγυητικής προκαταβολής όσον αφορά την προκαταβολή).  

 

Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε 
βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (¨Επιτόκιο αναφοράς¨) προσαυξηµένο κατά 
0,30 ποσοστιαίες µονάδες (¨περιθώριο¨)  

7.2 Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης  µετά από τις επιτυχείς 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές δοκιµές των προµηθευόµενων ειδών. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του 
Εργοδότη δεν υπάρχουν λύµατα στην εγκατάσταση προκειµένου να γίνουν οι παραπάνω δοκιµές, αυτές θα 
πραγµατοποιούνται µε νερό, το οποίο θα προµηθεύσει ο Εργοδότης και θα ολοκληρώνεται έτσι η προσωρινή 
παραλαβή της προµήθειας, οπότε και επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης της προµήθειας και 
αντικαθίσταται από την εγγυητική καλής λειτουργίας.  

7.3 Η οριστική παραλαβή γίνεται  µετά την λήξη της περιόδου λειτουργίας της εγκατάστασης και εντός 30 ηµερών 
από την κατάθεση της τελικής έκθεσης λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν γίνει εντός 30 ηµερών, τότε θεωρείται 
αυτοδίκαια πραγµατοποιηθείσα και επιστρέφεται η εγγυητική καλής λειτουργίας.  

 

 

8. -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία.  

 

 

9. -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

9.1 Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική 
συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

9.2 ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητος από την 
προσφερόµενη µέχρι ποσοστού 30% όπως και αύξηση της προκηρυχθείσης ποσότητος µέχρι ποσοστού 30% µε 
πιθανή - δυνατή ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
συλλογικού οργάνου .  

 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης . 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς 
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της . 

 

Βαθµολογία ηΣταθµισµέν

Τιµή Συγκριτική
=Λ  

 

όπου : 
Συγκριτική Τιµή είναι το άθροισµα της τιµής προσφοράς µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α και του λειτουργικού κόστους. 

 

2. Για τις δύο οµάδες βαθµολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστό 
επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα 
επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάσει τους 100 βαθµούς. 

 
 Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται πλήρως τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών έχουν 
κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των 
οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και συνολική 
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των 
δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάσει τα παραπάνω κυµαίνεται από 80 έως 120 βαθµούς .  
 
 
Αργοστόλι , ….., ..................2013 Αργοστόλι, ...............2013 
             Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆! 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Τα κατατιθέµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Κεφάλαιο Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, 
θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέµενα 
Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 
Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην 
Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους (οχήµατος, µηχανήµατος κλπ.) για επτά (7) έτη 
τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

3. Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους για τουλάχιστον ένα 
(1) χρόνο από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά τον χρόνο ή άλλη µορφή εγγύησης, στο 
Κεφάλαιο Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή 
δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προµήθεια είδους προερχόµενη από την συνήθη και ορθή 
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιµων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαµβάνεται στην πλήρη 
εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα, ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιµότητας. Επίσης ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσφέρει επί τόπου εξάµηνη τεχνική υποστήριξη στην λειτουργία του 
προσφερόµενου εξοπλισµού. Στην προσφορά του πρέπει να περιγράφει τον τρόπο παροχής της τεχνικής 
υποστήριξης. 

4. Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) µονάδες εν λειτουργία, ίδιας τεχνολογίας 
µε την προσφερόµενη και θα µπορούν να επιδειχθούν, εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη. 

5. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχει προµηθεύσει τουλάχιστον δύο (2) µονάδες 
βιολογικού καθαρισµού λυµάτων, ίδιας τεχνολογίας που να βρίσκονται σε λειτουργία.   

6. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφηµένα έντυπα και κάθε 
επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση του προσφεροµένου εξοπλισµού, θα απαντούν δε (επί 
ποινή αποκλεισµού) στο παρακάτω τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο, που για κάθε είδος του προµηθευόµενου 
εξοπλισµού είναι :  

 
 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
1.1.1. Χώρα προέλευσης 
1.1.2. Εργοστάσιο κατασκευής 
1.1.3. Τύπος 
1.1.4. Έτος κατασκευής 
1.1.5. ∆υναµικότητα  
1.1.6. Αναλυτική περιγραφή συστήµατος και τρόπου λειτουργίας αυτού 

 
 
1.2 ΑΦΙΞΗ – ΕΣΧΑΡΩΣΗ  

1.2.1 Τρόπος τροφοδότησης µονάδας εσχάρας  
1.2.2 Μέγεθος αφαιρούµενων σωµατιδίων (διάκενα εσχαρών) 
1.2.3 Τρόπος αποµάκρυνσης εσχαρισµάτων  

 
1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

1.3.1 Περιγραφή του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα και των συνδέσεων  
1.3.2 Περιγραφή των αυτοµατισµών του συστήµατος και του τρόπου λειτουργίας του 

 
1.4  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

1.4.1 Μήκος, πλάτος, ύψος 



 
1.5  ΒΑΦΗ  

1.5.1 Περιγραφή υλικών 
 

1.6  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.6.1 Περιγραφή των στοιχείων που ζητούνται από το τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και 

κρίνονται απαραίτητα για την εγκατάσταση και την εύρυθµη λειτουργία της προκατασκευασµένης 
µονάδας. Επίσης, περιγραφή όλων των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και θέση σε 
αποδοτική λειτουργία του συστήµατος (π.χ. εργασίες από µπετόν, συνδέσεις αγωγών και 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις)  

 
 
2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ – ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
2.1.1. Υλικό κατασκευής δεξαµενής 
2.1.2. Χώρα προέλευσης   
2.1.3. Ωφέλιµες διαστάσεις – ενεργός όγκος δεξαµενής  

 
2.2. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ‘Η ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

2.2.1. Εξοπλισµός αερισµού – οµογενοποίησης δεξαµενής (τύπος, κατασκευαστικός οίκος, χώρα 
προέλευσης, µοντέλο, εγκατεστηµένη ισχύς) 

2.2.2. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής βαθµίδας (αριθµός εγκατεστηµένων αντλιών, παροχή – 
µανοµετρικό λειτουργίας, κατασκευαστικός οίκος, χώρα προέλευσης, τύπος, µοντέλο, ισχύς)  

 
2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

2.3.1. Περιγραφή του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα και των συνδέσεων  
2.3.2. Περιγραφή των αυτοµατισµών του συστήµατος και του τρόπου λειτουργίας του 

 
2.4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.4.1. Περιγραφή των στοιχείων που ζητούνται από το τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και 
κρίνονται απαραίτητα για την εγκατάσταση και την εύρυθµη λειτουργία της προκατασκευασµένης 
µονάδας. Επίσης, περιγραφή όλων των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και θέση σε 
αποδοτική λειτουργία του συστήµατος (π.χ. εργασίες από µπετόν, συνδέσεις αγωγών και 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις)  

 
 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ MBΒR)  
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
3.1.1. Αριθµός µονάδων που θα εγκατασταθούν 
3.1.2. Χώρα κατασκευής συγκροτήµατος 
3.1.3. Εργοστάσιο κατασκευής 
3.1.4. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά 
3.1.5. Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας συστήµατος 
3.1.6. ∆υναµικότητα µονάδας  
3.1.7. Συνολικές διαστάσεις µονάδας  
3.1.8. Προδιαγραφή συστήµατος επιφανειακής προστασίας δεξαµενών & αντιδραστήρων 
3.1.9. Επιτυγχανόµενη αποµάκρυνση ρυπαντικών φορτίων και αντίστοιχες αποδόσεις 
3.1.10. Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση συστήµατος  
3.1.11. Έτος κατασκευής 

 
 

3.2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
3.2.1. Όγκος επιµέρους διαµερισµάτων επεξεργασίας (ανοξικές ζώνες, ζώνες αερισµού) 
 

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
3.3.1. Προσδιδόµενη ενεργή επιφάνεια  
3.3.2. Ποσοστό πλήρωσης ανοξικής ζώνης  
3.3.3. Ποσοστό πλήρωσης αερόβιων αντιδραστήρων 

 
3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ   

3.4.1. Συνολική παροχή αέρα στις αερόβιες ζώνες επεξεργασίας  
3.4.2. Επιλογή φυσητήρων (αριθµός εν λειτουργία και εγκατεστηµένων, χαρακτηριστικά λειτουργίας: παροχή 

αέρα και πίεση λειτουργίας) 
3.4.3. Επιλογή διαχυτήρων (υλικό κατασκευής, µέγεθος προσδιδόµενης φυσαλίδας)  

 
 
4. ΕΣΧΑΡΟΚΟΣΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  



 
4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1. Αριθµός µονάδων που θα εγκατασταθούν 
4.1.2. Χώρα κατασκευής συγκροτήµατος 
4.1.3. Εργοστάσιο κατασκευής εξοπλισµού 
4.1.4. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά (δυναµικότητα, υλικά κατασκευής, κλπ) 
4.1.5. Συνολικές διαστάσεις µονάδας  
4.1.6. Έτος κατασκευής 

 
 
5. ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
5.1.1. Αριθµός µονάδων που θα εγκατασταθούν 
5.1.2. Χώρα κατασκευής συγκροτήµατος 
5.1.3. Εργοστάσιο κατασκευής συγκροτήµατος 
5.1.4. Χώρα προέλευσης κατασκευαστή µεµβρανών 
5.1.5. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά (δυναµικότητα, υλικά κατασκευής, εξοπλισµός, κλπ) 
5.1.6. Συνολικές διαστάσεις µονάδας  
5.1.7. Επιτυγχανόµενη αποµάκρυνση ρυπαντικών φορτίων και αντίστοιχες αποδόσεις 
5.1.8. Έτος κατασκευής 

 
Σε περίπτωση που προσφερθεί ενιαία µονάδα συνδυασµένης βιολογικής και προχωρηµένης επεξεργασίας µε 
µεµβράνες τότε θα υποβληθεί το σύνολο των απαιτούµενων στοιχείων (παρ. 3 , 4 & 5) σε µία ενότητα. 

 
6. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -  ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 
6.1.1. Χώρα προέλευσης 
6.1.2. Εργοστάσιο κατασκευής 
6.1.3. Τύπος & υλικό κατασκευής 
6.1.4. Χωρητικότητα 

 
6.2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

6.2.1. Μήκος, πλάτος, ύψος 
 
7. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 
7.1.1. Αριθµός µονάδων που θα εγκατασταθούν 
7.1.2. Χώρα κατασκευής συστήµατος 
7.1.3. Εργοστάσιο κατασκευής συστήµατος 
7.1.4. ∆υναµικότητα 
7.1.5. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος και ενσωµατωµένου εξοπλισµού 
7.1.6. Επιτυγχανόµενη αποµάκρυνση ρυπαντικών φορτίων (e-coli) 
7.1.7. Έτος κατασκευής 

 
8. ΜΟΝΑ∆Α ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 
8.1.1. Αριθµός µονάδων που θα εγκατασταθούν 
8.1.2. Χώρα κατασκευής συστήµατος 
8.1.3. Εργοστάσιο κατασκευής συστήµατος 
8.1.4. ∆υναµικότητα 
8.1.5. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος και ενσωµατωµένου εξοπλισµού 

 
 

  
 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  
 
 
 
 
 
 
 
Αργοστόλι ………2013 Αργοστόλι, ......................... 2013 
           Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 
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ΣΕ ΕΥΡΩ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Τα προσφερόµενα είδη του Κεφαλαίου Α! θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα, εγκεκριµένα Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά και θα αξιολογηθούν βάση του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης που τα συνοδεύουν. Τα Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά συσκευών και υλικών επισυνάπτονται  και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται είναι, σχετικά, περιληπτικές . Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι 
προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορές προϊόντων κατάλληλων για την χρήση που προορίζονται, 
τεκµηριώνοντας την καταλληλότητα αυτή µε τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι 
προσφερόµενες συσκευές-µηχανήµατα θα πρέπει, απαραίτητα, να προέρχονται από κατασκευαστές µε 
πιστοποίηση ΕΝ ISO 9000. Ακόµα, οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα µε Τεχνικά Φυλλάδια 
(Prospects) και ∆ειγµατολόγια (χρωµάτων, υλικών, κλπ), όπου είναι αναγκαίο .  
 Τέλος, κάθε προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, απαραίτητα, πίνακα συµµόρφωσης, όπου θα 
σηµειώνονται σαφώς οι πιθανές διαφοροποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών – µηχανηµάτων - 
υλικών και προϊόντων εξοπλισµού που προσφέρει σε σχέση µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των προδιαγραφών της 
µελέτης .  
 
 
Αργοστόλι …… .................2013 Αργοστολι, .......................2013 
           Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 
 
 



 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
 

 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
   

Το προς προµήθεια συγκρότηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, εκ των πλέον εξελιγµένων 

τεχνολογικά τύπων. 

 

1. Κατασκευαστικά – Λειτουργικά χαρακτηριστικά  

Το συγκρότηµα θα είναι αυτόνοµο κλειστό σύστηµα τύπου “Compact” το οποίο θα εκτελεί ολοκληρωµένη 

λειτουργία προ-επεξεργασίας σε Αστικά Λύµατα. Το συγκρότηµα αυτό θα έχει δυναµικότητα τουλάχιστον 

10lt/sec για αστικά λύµατα και θα συνδυάζει τις παρακάτω λειτουργίες: 

� Εσχάρωση µε παράκαµψη ασφαλείας 

� Συµπίεση- Εσχαρισµάτων 

� ∆ιαχωρισµό-πλύση και αφυδάτωση της Άµµου 

� Εξαγωγή και απόρριψη της άµµου σε κάδο 

� Απολίπανση 

� Εξαγωγή και απόρριψη των λιπών 

Η εισαγωγή των λυµάτων θα γίνεται απευθείας (in-line) διαµέσου κεντρικού αγωγού. Το συγκρότηµα δεν απαιτεί 

ειδικές δοµικές κατασκευές και εκτεταµένη εγκατάσταση, ενώ είναι έτοιµο για λειτουργία σε πολύ σύντοµο χρόνο 

από την παράδοση. 

Τα λύµατα εισερχόµενα στην µονάδα θα εσχαρίζονται στα 6mm και θα συµπιέζονται διαµέσου 

αυτοκαθαριζόµενου κοχλιωτού κόσκινου, µέγιστου διάκενου 5-6 mm ανάλογα µε της απαιτήσεις και του 

περιορισµού του κατασκευαστή µεµβρανών υπερδιήθησης. Ο καθαρισµός της επιφάνειας εσχαρισµού από τα 

εσχαρίσµατα θα γίνεται µέσω οδοντωτής διάταξης η οποία θα εισέρχεται στις ραβδώσεις. Ο κεκλιµένος κοχλίας 

τύπου “shaftless” ανυψώνει τα εσχαρίσµατα τα οποία συγχρόνως συµπιέζονται πριν απορριφθούν σε κάδο. Τα 

λύµατα, απαλλαγµένα από τα φερτά στερεά (εσχαρίσµατα), περνούν στο θάλαµο εξάµµωσης και απολίπανσης, 

όπου εκτελείται ο διαχωρισµός της άµµου (σωµατίδια >200µm) και των λιπών. 

Η άµµος συλλέγεται στον πυθµένα της δεξαµενής όπου ένας οριζόντιος κοχλίας χωρίς άξονα προωθεί την άµµο 

σε κεκλιµένο κοχλία. Ο κεκλιµένος κοχλίας αυτός αφαιρεί την άµµο από την δεξαµενή και συγχρόνως την 

αφυδατώνει. 

Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των οργανικών υλικών και της άµµου, καθώς και για την υποβοήθηση 

της επίπλευσης των ελαίων και λιπών, θα διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού. Για την 

διάχυση θα χρησιµοποιηθούν διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή εµφράξεων, οι οποίοι θα παίρνουν 

αέρα από φυσητήρα που θα εγκατασταθεί παραπλεύρως του συγκροτήµατος.  

Το τµήµα εξάµµωσης-απολίπανσης θα περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς θαλάµους, στον πρώτο από τους 

οποίους γίνεται η καθίζηση της άµµου ενώ στον δεύτερο η επίπλευση των ελαίων και λιπών. Λόγω του 

αερισµού δηµιουργείται µία σπειροειδής κίνηση στα λύµατα η οποία οδηγεί τα λίπη και τα έλαια στο κανάλι 

επίπλευσης. 



Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε ένα επιφανειακό ξέστρο το οποίο θα οδηγεί τα λίπη και έλαια στον 

ενσωµατωµένο θάλαµο συλλογής επιπλεόντων από όπου τελικά θα οδηγούνται µε βαρύτητα σε εξωτερικό κάδο 

συγκέντρωσης. 

Για τον έλεγχο και συντήρηση της διάταξης, θα προβλεφθούν ανοιγµένα καπάκια σε όλες τις απαιτούµενες 

θέσεις της διάταξης. Τέλος, η διάταξη θα φέρει ενσωµατωµένο τοπικό πίνακα ισχύος και αυτοµατισµού από τον 

οποίο ελέγχεται η λειτουργία της. 

 

2. Υλικό κατασκευής  

Η διάταξη θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Για λόγους καλύτερης προστασίας, αλλά 

και καλής εµφάνισης, σε όλα τα τµήµατα θα γίνει επεξεργασία µε οξύ και υαλοβολή. 

 

3. Ανταλλακτικά – Τεχνική υποστήριξη   

Μαζί µε το συγκρότηµα θα παραδοθούν και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά των services των πρώτων 1.200 

ωρών λειτουργίας του. Η συνολική αξία των ανταλλακτικών θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. 

Κατά συνέπεια, στην τεχνική περιγραφή των προσφορών θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται αναλυτικός 

τιµοκατάλογος µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά που θα περιλαµβάνει τον κωδικό τους αριθµό, την τιµή τους 

καθώς και το συνολικό κόστος. 

Ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα (τα οποία θα συµπεριλαµβάνονται 

στην οικονοµική προσφορά του), την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση των µηχανηµάτων στα 

προβλεπόµενα services των 1.200 πρώτων ωρών εργασίας.  

Στην περίπτωση που απαιτηθούν κατά τα πιο πάνω services ανταλλακτικά που δεν συµπεριλήφθησαν στα 

παραδοθέντα, για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί την προµήθεια και τοποθέτησή τους. Μόνο η 

προµήθεια για την αντικατάσταση λιπαντικών θα επιβαρύνει το Φορέα Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

Κατά το πρώτο διάστηµα µετά την προσωρινή παραλαβή της διάταξης, ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το 

προσωπικό του Φορέα λειτουργίας στον ορθό τρόπο χρήσεώς της και θα κάνει  τεχνική ενηµέρωση του 

προσωπικού για την ορθή εκτέλεση των συντηρήσεων. 

Είναι επιθυµητό και θα εκτιµηθεί η παροχή στοιχείων που θα αποδεικνύουν πλεονεκτήµατα που συµβάλλουν 

στην ελαχιστοποίηση του χρόνου και κόστους ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευών. 

 

4. Απαιτούµενα στοιχεία  

Στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνεται κατ’ ελάχιστον:  

α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του συγκροτήµατος προεπεξεργασίας στην Ελληνική γλώσσα που θα απαντά 

στο ερωτηµατολόγιο της παραγράφου 5 του κεφαλαίου ∆! «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». 

β) Οποιοδήποτε στοιχείο (prospects, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια, κατάλογοι ανταλλακτικών, κλπ), του 

κατασκευαστή µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του προσφερόµενου συγκροτήµατος που θα 

αποδεικνύουν την κάλυψη των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά 

την κρίση των κατασκευαστών και προσφερόντων θα βοηθούσε στην πληρέστερη αξιολόγηση της προσφοράς. 

Στην τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται λεπτοµερώς ο εξοπλισµός του µηχανήµατος για την ανταπόκρισή του 

στην χρήση που προορίζεται καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε 

αποδοτική λειτουργία του συστήµατος, όπως αναγκαίες εργασίες από µπετόν, εργασίες υδραυλικών και 

ηλεκτρολογικών συνδέσεων κλπ. Επιπλέον, θα περιλαµβάνονται σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι 



παραπάνω συνδέσεις (υδραυλικές – ηλεκτρολογικές) καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης του συγκροτήµατος. 

Τέλος, θα περιλαµβάνεται και σχέδια του ηλεκτρολογικού πίνακα του συγκροτήµατος καθώς και σχέδια 

ηλεκτρολογικών συνδέσεων και αυτοµατισµού του πίνακα αυτού µε τον κεντρικό πίνακα απ’ όπου θα 

τροφοδοτείται η εγκατάσταση. 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 

γ1) Ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήµατος, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 180 ηµέρες, 

γ2) Η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 4.000 ώρες 

λειτουργίας ή από 12 µήνες λειτουργίας από την παράδοση του έργου . 

γ3) Η δέσµευση του προµηθευτή σχετικά µε τον ελάχιστο χρόνο διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, που δεν 

µπορεί να είναι µικρότερος των 7 ετών. 

 

5. Τεχνικά εγχειρίδια 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µαζί µε τον εξοπλισµό υποχρεούται να παραδώσει εις διπλούν τα εξής εγχειρίδια : 

α) Χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα . 

β) Εικονογραφηµένα εγχειρίδια ανταλλακτικών (Spare parts) µε τους κωδικούς αριθµούς τους. 

Το εγχειρίδιο β) κατά προτίµηση να είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλιώς στην Αγγλική. Το κόστος τους 

συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 

 

2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΡΟΗΣ   

 

Μετά την προ-επεξεργασία τους τα λύµατα οδηγούνται σε δεξαµενή εξισορρόπησης κατασκευασµένη από 

προκατασκευασµένα µεταλλικά µέρη και η συναρµολόγηση αυτών µπορεί να γίνει επιτόπου του έργου. Η 

δεξαµενή αυτή θα είναι πλήρως στεγανή και θα έχει ελαστική-πλαστική εσωτερική επένδυση για να µην 

διαβρώνονται τα µεταλλικά τοιχώµατα τα οποία φέρουν το κύριο στατικό φορτίο της δεξαµενής. Η δεξαµενή θα 

έχει ελάχιστο ωφέλιµο όγκο 300m3 και θα είναι σκεπασµένη για την µείωση των οσµών ενώ θα φέρει κατάλληλα 

καπάκια για την εύκολα πρόσβαση στο εσωτερικό της. Η δεξαµενή θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από 

οπλισµένο σκυρόδεµα.  

Στην δεξαµενή εξισορρόπησης θα εγκατασταθεί διάταξη ανάδευσης και αερισµού των λυµάτων για την 

αποφυγή αναερόβιων συνθηκών αλλά και για την αποφυγή πρωτοβάθµιων καθιζήσεων. Η τροφοδοσία των 

λυµάτων στη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα γίνεται από κατάλληλες υποβρύχιες αντλίες λυµάτων 

(εγκαθίστανται δύο, εκ των οποίων η µία εφεδρική).  Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων καθώς και 

του εξοπλισµού αερισµού (φυσητήρας ή flow-jet) θα γίνει παράπλευρα της δεξαµενής, εποµένως οι αντλίες θα 

είναι κατάλληλες για εν-ξηρώ λειτουργία. 

 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ MBBR)  

 

Θα προµηθευτεί µία προκατασκευασµένη, συµπαγής (compact) µονάδα βιολογικής επεξεργασίας που θα 

περιλαµβάνει όλα τα στάδια της βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων. Η προς προµήθεια µονάδα θα είναι 

τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων. Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνονται οι απαιτήσεις για τη δυναµικότητα αλλά και το βαθµό επεξεργασίας της µονάδας αυτής: 



Παράµετρος  Μονάδα Τιµή 

∆εδοµένα εισόδου 

Παροχή σχεδιασµού  m3/d ≥ 200 

Ωριαία παροχή  m3/hr ≥ 10 

BOD5 Kg/d 60 

Αιωρούµενα στερεά (SS)  Kg/d 80 

Ολικό άζωτο  Kg/d 11,0 

Ολικός φώσφορος Kg/d 1,82 

Απαιτήσεις εκροής 

BOD5 mg/l ≤ 25 

COD mg/l ≤ 125 

Αιωρούµενα στερεά, SS mg/l ≤ 30 

Λίπη – έλαια  mg/l ≤ 0 

Επιπλέοντα στερεά mg/l ≤ 0 

 

1. Κατασκευαστικά – Λειτουργικά χαρακτηριστικά  

Το προκατασκευασµένο σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων θα αποτελεί µία συµπαγή (compact) 

µονάδα επεξεργασίας, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα κύρια στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε ένα 

κοντέινερ ανοιχτό µόνο από επάνω.  

Το συγκρότηµα βιολογικής επεξεργασίας θα τροφοδοτείται από υποβρύχια αντλία που θα αναρροφά από την 

δεξαµενή εξισορρόπησης.   

Η µέθοδος επεξεργασίας που θα χρησιµοποιηθεί από το σύστηµα θα είναι η εξελιγµένη µέθοδος “M.Β.B.R.” 

(Moving Bed Bio-Reactor) που συνδυάζει τα οφέλη του παρατεταµένου αερισµού “extended aeration” µε αυτά 

του “bio-film attached growth”. Η τεχνολογία M.B.B.R. (Moving Bed Bio-Reactor) είναι µια δόκιµη και 

αποτελεσµατική µέθοδος επεξεργασίας µε πολλές εφαρµογές και εγκαταστάσεις σε 45 χώρες στον κόσµο. 

Συχνά, σε επιστηµονικά άρθρα αναφέρεται ως ο εξελιγµένος συνδυασµός των προτερηµάτων της ενεργού 

αιωρούµενης ιλύος και της προσκολληµένης βιοµάζας. Έτσι, σε αντίθεση µε τους περισσότερους 

βιοαντιδραστήρες προσκολληµένης βιοµάζας (biofilm bioreactors) η µέθοδος M.B.B.R. χρησιµοποιεί το σύνολο 

του όγκου της δεξαµενής – βιοαντιδραστήρα, όπως ακριβώς στα συστήµατα ενεργού ιλύος. Σε αντίθεση όµως 

µε τα τελευταία, δεν απαιτεί ανακυκλοφορία ιλύος, όπως ακριβώς και όλα τα συστήµατα προσκολληµένης 

βιοµάζας. Για την επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών, οι δεξαµενές βιολογικών διεργασιών θα πληρωθούν µε 

ειδικό πληρωτικό υλικό το οποίο θα παίζει τον ρόλο του φορέα ανάπτυξης της βιοµάζας. Στις αερόβιες 

διεργασίες, το υλικό αυτό (φορέας βιολογικού στρώµατος) κινείται εντός της δεξαµενής µέσω της ανατάραξης 

που προκαλεί ο εµφυσούµενος αέρας ενώ στις αναερόβιες και ανοξικές ζώνες, µέσω συστήµατος ανάδευσης 

(συνήθως υποβρύχιος αναδευτήρας). Το υλικό θα παραµένει εντός του αντιδραστήρα και δεν θα διαφεύγει µε 

την εκροή µε τη βοήθεια ειδικής διάταξης κοσκίνισης της εκροής.   



Το ειδικό πληρωτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει µεγάλη συνολική ενεργή επιφάνεια 

επαφής, τουλάχιστον 500m2/m3. Το τυπικό ποσοστό πλήρωσης θα είναι 20-60%. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

εφαρµογής. Ωστόσο, το ποσοστό πλήρωσης εν γένει θα µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες, προσφέροντας ευελιξία στην προσφερόµενη εγκατάσταση επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το 

ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 70% για να επιτρέπεται η ανεµπόδιστη κίνηση του φορέα εντός της 

δεξαµενής.  

Όπως σε κάθε διεργασία προσκολληµένης βιοµάζας, έτσι κι εδώ το βασικότερο ρόλο στην διεργασία παίζει η 

διάχυση των συστατικών του οργανικού υποστρώµατος από και προς το βιολογικό στρώµα (βιολογικό «φιλµ»). 

Λόγω της ικανότητας διείσδυσης του υποστρώµατος (οργανικά συστατικά) µέχρι βάθους το πολύ 200µm, το 

ιδανικό βιολογικό «φιλµ» είναι ένα λεπτό και κατά το δυνατόν οµοιόµορφα κατανεµηµένο στην επιφάνεια του 

φορέα. Για την επίτευξη αυτού, απαιτείται η διατήρηση έντονων συνθηκών τυρβώδους ροής εντός της 

δεξαµενής ώστε αφενός να ενισχύεται η µεταφορά των συστατικών στο βιολογικό «φιλµ», αφετέρου να 

διατηρείται ένα λεπτό στρώµα βιολογικού στρώµατος στον φορέα µέσω των δυνάµεων συνάφειας.  

Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον τέσσερεις (4) ζώνες επεξεργασίας. Μία ανοξική ζώνη 

για την απονιτροποίηση, δύο αερισµού, µία για την αποδόµηση του οργανικού φορτίου και µία για την 

νιτροποίηση και µία τελική καθίζηση µε ειδικές διατάξεις υποβοήθησης (π.χ. λαµέλες ή αυλοί καθίζησης) για τη 

µείωση της απαιτούµενης έκτασης. Σε περίπτωση συνδυασµού µε τεχνολογία µεµβρανών (MBR), τότε ο 

διαχωρισµός στερεών – υγρών θα γίνεται µε µεµβράνες. Περαιτέρω τµηµατοποίηση των ζωνών είναι επιθυµητή 

για τη σταδιακή αποδόµηση του οργανικού φορτίου. Ο κυρίως µηχανολογικός εξοπλισµός θα αποτελείται από:  

� χαλύβδινη δεξαµενή επεξεργασίας χωρισµένη στα αντίστοιχα διαµερίσµατα – ζώνες  

� αντλία ανακυκλοφορίας και απόρριψης λάσπης  

� αντλία ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού 

� φυσητήρας αερισµού 

� αντλία διηθήµατος (για την περίπτωση συστήµατος τύπου ΜΒR) 

� βαλβίδες και υδραυλικά εξαρτήµατα 

� ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοµατισµού 

Οι µεταλλικές κατασκευές θα συνίστανται κυρίως από: 

� ∆εξαµενές, και πλαίσιο από χάλυβα St37-2 µε επιφανειακή προστασία µε εποξειδική βαφή 

� Σωληνώσεις από γαλβανισµένο χάλυβα και PVC. 

Α) 1η Ζώνη – Απονιτροποίηση 

Η ανοξική ζώνη θα εξοπλιστεί µε σύστηµα υποβρύχιας µηχανικής ανάδευσης, ενώ εδώ θα καταλήγει και η 

ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού για την απονιτροποίηση των νιτρικών που δηµιουργούνται στην αερόβια 

επεξεργασία. Ο θάλαµος της ανοξικής αυτής ζώνης θα περιέχει το ειδικό πληρωτικό υλικό (moving bed media) 

ειδικής ενεργής επιφάνειας τουλάχιστον  500m2/m3 για την αύξηση της επιφάνειας επαφής και εποµένως της 

απόδοσης της απονιτρικοποίησης, το οποίο θα διατηρείται σε αιώρηση µε τη βοήθεια του υποβρύχιου 

αναδευτήρα κατακόρυφης ροής. 

Β) Ζώνες αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας – βιοαντιδραστήρες MBBR 

Στην ζώνη αερισµού πραγµατοποιούνται οι διεργασίες µείωσης του οργανικού φορτίου και η  νιτροποίηση του 

εµπεριεχοµένου αζώτου (όσο απέµεινε από την κατανάλωση για την κυτταρική σύνθεση της βιοµάζας) σε 

νιτρικά. Στους θαλάµους αυτούς (όσοι είναι οι υποθάλαµοι της ζώνης αερισµού), οι διεργασίες 

πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια οξυγόνου που παρέχεται διαµέσου της διάχυσης αέρα και της βιοµάζας που 



αναπτύσσεται στους ειδικούς πλαστικούς βιο-φορείς (bio-carriers). Οι βιο-φορείς αυτοί βρίσκονται σε συνεχή 

αιώρηση και ανάµειξη µε τη βοήθεια του εµφυσούµενου αέρα. Το χρησιµοποιούµενο πληρωτικό υλικό (βιο-

φορείς) έχει πολύ µεγάλη επιφάνεια επαφής και επάνω σε αυτό αναπτύσσεται η απαιτούµενη βιοµάζα για την 

διενέργεια της βιολογικής επεξεργασίας και της µείωσης του οργανικού φορτίου. Ο αέρας που διοχετεύεται στη 

βαθµίδα αυτή είναι ελαφρά πεπιεσµένος αέρα και παρέχεται από κατάλληλα διαστασιολογηµένο φυσητήρα. Ο 

φυσητήρας ενσωµατώνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα όπως φίλτρα, σιγαστήρα και βάνα ελέγχου-

αποµόνωσης. 

∆) Τελευταία ζώνη βιολογικής επεξεργασίας – τελική καθίζηση  

Μετά την αερόβια επεξεργασία το υγρό κατευθύνεται  προς τον τελευταίο θάλαµο, όπου διενεργείται η τελική 

καθίζηση και η διαύγαση του υγρού. Στο θάλαµο αυτό το υγρό διαχωρίζεται από τα ενεργά στερεά σε ανοξικές 

συνθήκες µε την χρήση “ειδικών διατάξεων υποβοήθησης (τύπου λαµελών ή αυλών καθίζησης) για την αύξηση 

της επιφάνειας καθίζησης και άρα και της αποδοτικότητάς της. Η ιλύς που συσσωρεύεται στον πυθµένα της 

τελικής καθίζησης θα αποµακρύνεται µε κατάλληλη αντλία προς πάχυνση-αφυδάτωση και τελική διάθεση. 

 ΣΤ) ∆ιαχείριση παραγόµενης ιλύος 

Η παραγόµενη περίσσεια ιλύος από το σύστηµα θα οδηγείται σε παράπλευρο προκατασκευασµένο στατικό 

παχυντή, όπου θα συµπυκνώνεται. Από εκεί θα αποµακρύνεται περιοδικά µε ειδικό βυτιοφόρο όχηµα προς 

κεντρική ΕΕΛ της περιοχής για τελική αφυδάτωσή της µε την εκεί παραγόµενη λάσπη. Για το λόγο αυτό θα 

εγκατασταθεί παράπλευρα της βιολογικής βαθµίδας ειδική δεξαµενή από πλαστικό ή χάλυβα κατάλληλα 

βαµµένο µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία.  

2. Υλικό κατασκευής  

Το προσφερόµενο συγκρότηµα θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα µε αντιδιαβρωτική προστασία σε µορφή 

συµπαγούς κοντέινερ. Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για υπέργεια εγκατάσταση και θα αποτελείται από µία 

ενιαία κατασκευή αυτοφερόµενη και ανεξάρτητη, η οποία θα φέρει όλες τις αναγκαίες βαθµίδες επεξεργασίας, 

έκαστη, που περιγράφηκαν παραπάνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον χειρισµό της µονάδας ώστε αυτός να 

είναι απλός και οι απαιτήσεις  συντήρησής της περιορισµένες. Η µονάδα θα λειτουργεί αυτόµατα ενώ η 

λειτουργία της θα παρακολουθείται από κατάλληλο τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοµατισµού. 

3. Απαιτούµενα στοιχεία  

Στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνεται κατ’ ελάχιστον:  

α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου συγκροτήµατος βιολογικής επεξεργασίας στην Ελληνική 

γλώσσα που θα απαντά στο ερωτηµατολόγιο της παραγράφου 5 του κεφαλαίου ∆! «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». 

β) Οποιοδήποτε στοιχείο (prospects, αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια, κατάλογοι ανταλλακτικών, κλπ), του 

κατασκευαστή µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του προσφερόµενου συγκροτήµατος που θα 

αποδεικνύουν την κάλυψη των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά 

την κρίση των κατασκευαστών και προσφερόντων θα βοηθούσε στην πληρέστερη αξιολόγηση της προσφοράς. 

Στην τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται λεπτοµερώς ο εξοπλισµός του µηχανήµατος για την ανταπόκρισή του 

στην χρήση που προορίζεται. Επιπλέον όλων των παραπάνω απαιτείται και αναλυτικά περιγραφή όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία της µονάδας 

συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων, καθώς και όλων των 

αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Τέλος απαραίτητα για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της 

προσφερόµενης εγκατάστασης είναι και αρχιτεκτονικά, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά σχέδια που θα 

απεικονίζουν των τρόπο χωροθέτησης και σύνδεσης των µονάδων µε τις λοιπές της εγκατάστασης (όπως 

σχέδια γενικής διάταξης έργων και σωληνώσεων) καθώς και τον τρόπο ηλεκτροδότησης (ηλεκτρολογικά σχέδια) 

και ελέγχου τους (σχέδια αυτοµατισµών) που θα εξασφαλίζουν την οµαλή και αποδοτική λειτουργία ολόκληρης 



της εγκατάστασης (π.χ. οµαλή τροφοδοσία επιµέρους µονάδων, υδραυλική επάρκεια εγκατάστασης κλπ.). Οι 

προκατασκευασµένες µονάδες επεξεργασίας θα εγκατασταθούν πάνω σε πλάκα κατάλληλων διαστάσεων.  

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 

γ1) Ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήµατος, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 180 ηµέρες, 

γ2) Η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 4.000 ώρες 

λειτουργίας ή από 12 µήνες λειτουργίας από την παράδοση του έργου.γ3) Η δέσµευση του προµηθευτή σχετικά 

µε τον ελάχιστο χρόνο διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 7 ετών. 

4. Τεχνικά εγχειρίδια 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µαζί µε τον εξοπλισµό υποχρεούται να παραδώσει εις διπλούν τα εξής εγχειρίδια: 

α) Χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα . 

β) Εικονογραφηµένα εγχειρίδια ανταλλακτικών (Spare parts) µε τους κωδικούς αριθµούς τους. 

Το εγχειρίδια (β) κατά προτίµηση να είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλιώς στην Αγγλική. Το κόστος τους 

συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 

 
 
4. ΕΣΧΑΡΟΚΟΣΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  

 
Θα εγκατασταθεί λεπτο-κόσκινο τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλο 

αντιδιαβρωτικό υλικό το οποίο θα κοσκινίζει τα λύµατα πριν αυτά φτάσουν στις µεµβράνες υπερδιήθησης και θα 

αφαιρεί στερεά µεγαλύτερα των 1-2 mm ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των µεµβρανών. 

Το κόσκινο θα διαθέτει και υπερχείλιση ασφαλείας µε αντίστοιχο αισθητήριο παρακολούθησης σε περίπτωση 

έµφραξης της επιφάνειας εσχαρισµού ή σφάλµατος της λειτουργίας του κόσκινου. 

  
 Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ενιαία µονάδα συνδυασµένης βιολογικής και προχωρηµένης επεξεργασίας µε 

µεµβράνες τότε το εσχαρο-κόσκινο θα προηγείται της βιολογικής βαθµίδας. 

 
 
5. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η διάθεση σε περιαστικό πράσινο απαιτεί την προχωρηµένη επεξεργασία και πιο συγκεκριµένα την επεξεργασία µε 

µεµβράνες υπέρ-διήθησης (ultrafiltration). 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι απαιτήσεις για το βαθµό επεξεργασίας της µονάδας αυτής: 

Απαιτήσεις εκροής 

BOD5 mg/l ≤10 

COD mg/l ≤120 

Αιωρούµενα στερεά, SS mg/l ≤ 2 

Θολότητα  (NTU) ≤ 2 

Λίπη – έλαια  mg/l 0 

Επιπλέοντα στερεά mg/l 0 

 

Η επεξεργασία αυτή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 



Η µονάδα προχωρηµένης επεξεργασίας αποτελείται από µονάδα τριτοβάθµιας φίλτρανσης µε µεµβράνες υπέρ-

διήθησης (ultra filtration) στην οποία οδηγούνται τα επεξεργασµένα µετά από την δευτεροβάθµια καθίζηση. 

Οι µεµβράνες ultrafiltration χρησιµοποιούνται συγχρόνως και για διαχωρισµό στερεών – υγρών στην βιολογική 

βαθµίδα και για προχωρηµένη επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή (Membrane Bioreactor – MBR) oι µονάδες 

βιολογικής επεξεργασίας και προχωρηµένης επεξεργασίας µπορεί να ενοποιηθούν σε µία µονάδα. 

Σε κάθε περίπτωση οι υπό προµήθεια µονάδες προχωρηµένης επεξεργασίας θα πρέπει να αποτελούν δοκιµασµένα 

προϊόντα, τα οποία να έχουν τοποθετηθεί και λειτουργήσει σε µία τουλάχιστον εγκατάσταση. 

 
6. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -  ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 

 

Η περίσσεια ιλύος αποµακρύνεται από την βιολογική βαθµίδα και οδηγείται µε τη βοήθεια αντλίας στη δεξαµενή 

πάχυνσης και προσωρινής αποθήκευσης της λάσπης. Η δεξαµενή θα είναι εγκατεστηµένη υπέργεια και θα είναι 

προκατασκευασµένη, πλαστική µε κωνικό πυθµένα. Ο συνολικός ωφέλιµος όγκος θα είναι τουλάχιστον 8m3 και 

µπορεί να επιτευχτεί από µία ή το περισσότερες δεξαµενές. Οι δεξαµενές θα περιλαµβάνουν κατάλληλες διατάξεις για 

την προσωρινή αποθήκευση αλλά και πάχυνσης της παραγόµενης λάσπης.  

Η παχυµένη λάσπη (περιεκτικότητας σε στερεά περί τα 2-3%), θα αποµακρύνεται από την δεξαµενή πάχυνσης και θα 

οδηγείται µε ειδικό βυτιοφόρο όχηµα σε κεντρική Ε.Ε.Λ. της περιοχής για συνεπεξεργασία της µε την εκεί 

παραγόµενη λάσπη.  

 

7. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 
Η απολύµανση θα γίνεται είτε µε Χλωρίωση, ή οζόνωση, ή χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους 

µέθοδος καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή συγκέντρωση ολικών 

κολοβακτηριδίων < 5  (ΤC/100ml) για το 80% των δειγµάτων.  

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή της χλωρίωσης (εάν αυτή εφαρµοστεί) θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση 

υπολειµµατικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εµβολοειδής ροή (λόγος µήκους ροής/πλάτος µεγαλύτερο ή ίσο από 40) και 

ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min.  

Για απολύµανση µε UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 40 mWsec/cm στο τέλος της ζωής των λαµπτήρων και για 

τον σχεδιασµό του συστήµατος UV δεν θα λαµβάνεται τιµή διαπερατότητας µεγαλύτερη από 70%.  

Θα πρέπει µε στη µελέτη προσφοράς αλλά  και εφαρµογής να τεκµηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα και 

κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της απολύµανσης. 

 

8. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

Η µονάδα θα περιλαµβάνει προκατασκευασµένη δεξαµενή καταλλήλων διαστάσεων, στην οποία θα καταλήγουν τα 

επεξεργασµένα µετά από την µονάδα απολύµανσης. Επίσης θα περιλαµβάνει πιεστικό συγκρότηµα κατάλληλα 

διαστασιολογηµένο το οποίο θα συνδέεται µε το σύστηµα άρδευσης.  

Εναλλακτικά το πιεστικό θα µπορεί να συνδεθεί µε κρουνό πυρόσβεσης ώστε το επεξεργασµένο νερό να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΆΡ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Η άρδευση θα γίνεται στάγδην µε κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων και µπεκ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη δοσοµέτρηση ανάλογα µε την εποχή του χρόνου. Ο διαγωνιζόµενος στην τεχνική του προσφορά θα δώσει 

λεπτοµέρειες για τον σχεδιασµό του συστήµατος άρδευσης, καθώς και για την λειτουργία του. 



 

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την λειτουργία και συντήρηση της µονάδας επεξεργασίας για 12 µήνες από την 

εγκατάσταση του εξοπλισµού.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται  στην εγκατάσταση 

ώστε καταρχήν να τηρούνται πλήρως οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και κατά δεύτερον να εξασφαλίζεται η 

άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο αναλυτικά: 

1. Σε καθηµερινή βάση θα συµπληρώνεται το φύλλο ελέγχου. Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται ποιοτικές 

παράµετροι, όπως οσµή, χρώµα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και οι παράµετροι που µπορούν να µετρηθούν 

επί τόπου, όπως θερµοκρασία κλπ. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθµίσεις της µονάδας. 

Επίσης σε καθηµερινή βάση θα συµπληρώνεται το ηµερήσιο φύλλο εργασιών ελέγχου-εξοπλισµού θα καταγράφονται 

παρατηρήσεις σχετικές µε ασυνήθιστη συµπεριφορά του εξοπλισµού.  

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασµό και µε αποτελέσµατα των εργαστηριακών 

αναλύσεων των εισερχοµένων λυµάτων, της επεξεργασµένης εκροής κλπ.), ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει 

όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε µεταβολή των ρυθµίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα 

καταγράφει στο φύλλο ελέγχου, αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού 

τύπου, που επίσης θα καταγράφονται στο ηµερήσιο φύλλο εργασιών ελέγχου-καθαρισµού καθώς και στο ηµερολόγιο 

λειτουργίας. 

 

2. Σε εβδοµαδιαία βάση θα πραγµατοποιούνται εργασίες ελέγχου-καθαρισµού και θα συµπληρώνονται τα αντίστοιχα 

έντυπα. Στα έντυπα αυτά αλλά και στο ηµερολόγιο λειτουργίας θα καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες, 

προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβληµάτων και την επαναφορά της 

εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

 

3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε διενέργεια 

εργαστηριακών αναλύσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα, που παρουσιάζεται στο έντυπο εργαστηριακών αναλύσεων. 

Σε αυτό αποτυπώνονται τα σηµεία δειγµατοληψίας, οι παράµετροι που αναλύονται και η συχνότητα των αναλύσεων. 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο (βλ. πίνακα 1 για 

όρια τιµών) σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει 

στο φύλλο ελέγχου  και το ηµερολόγιο λειτουργίας.  Οι αναλύσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

σχετικής νοµοθεσίας. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων που θα πραγµατοποιεί ο Ανάδοχος θα καταγράφονται στο έντυπο. 

Το έντυπο αυτό αποτελεί µια µορφή αναφοράς της κατάστασης λειτουργίας της ΕΕΛ σε µηνιαία βάση.  

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης  και την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου.  Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίνονται τα επιτρεπτά όρια συγκεκριµένων 

παραµέτρων στην εκροή, που πρέπει να τηρούνται : 

 

Πίνακας 1:  

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

Παράµετρος Μέση Ηµερήσια Συγκέντρωση 

BOD5 ≤10 για το 80% των δειγµάτων mg/L 

COD ≤120 mg/L 

Αιωρούµενα στερεά ≤ 2 για το 80% των δειγµάτων mg/L 

Ολικά κολοβακτηριοειδή  <2 για το 80% των δειγµάτων - <20 για το 95% των 

δειγµάτων 

TC/100 ml 

 



4. Σε µηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συµπληρώνει το φύλλο αναφοράς σχετικά µε τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει  επί ποινή αποκλεισµού να περιλάβει στην τεχνική του προσφορά σχέδια από  τα 

παραπάνω έγγραφα.   

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει τον Φορέα Λειτουργία/∆ιαχείρισης του έργου σχετικά µε τις τυχόν σοβαρές 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να 

συµµορφώνεται µε προς την απόφαση των αρµόδιων αρχών όσον αφορά στο είδος και στο χρονοδιάγραµµα των 

ληπτέων επανορθωτικών µέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή οι 

δαπάνες των επανορθωτικών µέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά το διάστηµα αυτό υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. 

Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του 

εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου, και επαφίεται στον 

Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο 

δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία. 

Αν και το έργο ανήκει στην κατηγορία των «απλών χηµικών εγκαταστάσεων» λόγω της ειδικής φύσης, και της 

σηµασίας της, ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 274/97 θα 

πρέπει να είναι Χηµικός Μηχανικός που αποδεδειγµένα θα έχει τόσο επιστηµονική ενασχόληση µε το αντικείµενο όσο 

και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειµένου θέση. 

Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής 

γλώσσας ή να συνεργάζονται µε διερµηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της νοµιµότητας του 

προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη λειτουργία, συντήρηση και 

επισκευή του εξοπλισµού της εγκατάστασης που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης 

προσωπικού και µεταφορά υλικών. Η πληρωµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και του απαιτούµενου νερού είναι 

ευθύνη του ∆ήµου.  Επίσης ευθύνη του ∆ήµου είναι η µεταφορά και διάθεση της βιολογικής ιλύος, καθώς και τυχόν 

απορριµµάτων που παράγονται από την λειτουργία.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί µε 

προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, 

οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του προσωπικού αυτού 

να έχει σε ετοιµότητα εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και 

εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόµα και κατά τις 

Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του 

προσωπικού του Αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να 

διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και µη τίµιου µέλους του τεχνικού 

υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, ο ∆ήµος 

έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων µε άλλα που θα αµείβονται από το 

∆ήµο σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται µε τους 

αρµόδιους εκπροσώπους του ∆ήµου, σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η 

συζήτηση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να 

διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης, όσες φορές το θεωρεί 

απαραίτητο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι' 

αυτό προσωπικό. 

 

5.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην τεχνική προσφορά του γενικό πρόγραµµα συντήρησης. Με 

την έναρξη της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισµό. Οποιαδήποτε 



βλάβη στις υποδοµές και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις 

απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των επεµβάσεων θα βαρύνει τον εργοδότη, ώστε η 

εγκατάσταση την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τακτικό πρόγραµµα συντήρησης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω.  

Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισµού, κύριου και βοηθητικού, του 

χρησιµοποιούµενου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

των κατασκευαστών του και µε γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά.  

 

Ειδικότερα θα γίνονται εργασίες συντήρησης σε µηνιαία βάση, σε εξάµηνη βάση, σε ετήσια βάση και σε διετή βάση. 

Στα έντυπα αυτά θα καταγράφονται και πιθανές διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου 

για την αποκατάσταση πιθανών προβληµάτων. Οι βλάβες του εξοπλισµού που δεν οφείλονται στην κακή λειτουργία ή 

ελλείψεις  συντήρησης, αλλά σε παλαιότητα ή ανωτέρα βία, θα επιδιορθώνονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα 

αποζηµιώνεται για το κόστος ανταλλακτικών ή και µηχανηµάτων.   

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ηµερολόγιο λειτουργίας του έργου. Ο όρος «συντήρηση» 

περιλαµβάνει και αποκατάσταση των επιχρισµάτων, βαφών, µονώσεων, διαρροών εξοπλισµού και υπέργειων 

σωληνώσεων, καθαρισµό καναλιών και φρεατίων, συντήρηση και πότισµα των φυτών και λοιπές εργασίες, όπως 

καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εµφάνιση του 

χώρου της Εγκατάστασης.   

Στις εργασίες «συντήρησης» περιλαµβάνεται επίσης ο έλεγχος καθώς η συντήρηση του εξοπλισµού του 

αντλιοστασίου ανύψωσης των λυµάτων προς την ΕΕΛ. 

Εργασίες αποκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων και εσωτερικής οδοποιίας θα επισηµαίνονται και θα 

κοστολογούνται από τον Ανάδοχο αλλά θα πληρώνονται ιδιαίτερα από τον εργοδότη. Επίσης η αποκατάσταση 

βλαβών που αφορούν στα αποχετευτικά δίκτυα εντός των οικισµών αλλά και στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό δεν 

περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  

Ο εργοδότης µπορεί εφόσον παραστεί ανάγκη να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταρτίσει πρόγραµµα συντήρησης 

του αποχετευτικού δικτύου, ως αντικείµενο συµπληρωµατικής σύµβασης. 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισµού και λοιπών 

υποδοµών της εγκατάστασης που οφείλονται σε βανδαλισµό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς 

κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως 

µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

6.Εκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου:  

Ο ανάδοχος θα συµπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται στους 

αντίστοιχους φακέλους στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιµα για κάθε έλεγχο από την ∆ΕΥΑ 

Αργοστολίου αλλά και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.  

Όπως προαναφέρθηκε θα συµπληρώνει το έντυπο µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης θα 

συµπληρώνει το φύλλο αναφοράς. Τα παραπάνω έντυπα αναφέρονται σε µηνιαία βάση και θα συνοδεύουν τη 

µηνιαία έκθεση του Αναδόχου προς τον εργοδότη. 

Σε µηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιµάζει έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει: 

� Τα προαναφερθέντα έντυπα 

� Πίνακα µε την κατανάλωση και το κόστος χηµικών και ενέργειας. Σηµειώνεται ότι η έκθεση του κόστους 

ενέργειας θα γίνεται βάσει των στοιχείων που θα δίνονται από τον εργοδότη. 

� Παραγόµενες ποσότητες παραπροϊόντων. 

� ∆ιορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσµατα αυτών. 



� Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

� ∆ιοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονοµικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από αρµόδιες αρχές (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

∆/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

Στο τέλος της χρονικής περιόδου της σύµβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα 

καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφενός και 

αφετέρου η αποτελεσµατική συντήρηση του εξοπλισµού (αρχική κατάσταση εξοπλισµού, ενέργειες 

συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση). 

Οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί µία δεκαετία. Οι µηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του 

Αναδόχου, σε ηλεκτρονική µορφή, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης του. 

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης, 

στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και όλα τα έκτακτα ή δυσµενή 

περιστατικά που αντιµετωπίστηκαν. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει µε κατάλληλο τρόπο όλα τα 

πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί 

µε κατάλληλες στατιστικές µεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο 

διοίκησης της εγκατάστασης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης, υπό ηλεκτρονική µορφή και θα τίθενται 

στη διάθεση κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί. 

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωση της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση όλων των υπόλοιπων αδειών που 

είναι πιθανό να απαιτηθούν. 

 

 

 
Αργοστόλι, ….., .....................2013 Αργοστόλι, .......,...............2013 
           Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
(Συντελεστής Βαρύτητας 80%) 

 

Κριτήριο Επί µέρους συν-τελεσ. 
βαρύτητας 

1. Συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτη-ριστικά των 
προδιαγραφών (Παρ, 1-10 Κεφαλαίου Ε’). 

25,00 

2. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
διακήρυξης. 

25,00 

3. Λειτουργικά και γενικότερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι συσκευές-υλικά, επιπλέον 
των τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στην µελέτη. 

15,00 

4. Απαιτήσεις γης (σε m2)για την εγκατάσταση του συνόλου των προσφερόµενων 
προϊόντων. 

15,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 80,00 
 
ΟΜΑ∆Α Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 20%) 
 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5,00 
2. Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση (SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας εκ 
µέρους του προµηθευτή & εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

5,00 

3. Εκπαίδευση προσωπικού, Επίδειξη λειτουργίας 5,00 
4. Χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 5,00 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 20,00 
 
Το κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τους 100 βαθµούς . 
 
 
Αργοστόλι, …...., .................2013 Αργοστόλι, ..........,............2013 
           Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 

 
 
 
 



 
 Αργοστόλι….. / ... / 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

∆ήµος Κεφαλλονιάς   

Ταχ. ∆/νση:    
 

Τ.Κ   
Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

F  A  X:   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ! 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Έχοντας λάβει υπ’ όψη µας όλους τους όρους της διακήρυξης αυτής, µε τους οποίους συµφωνούµε απόλυτα, 
προσφέρουµε τα παρακάτω προϊόντα απαλλαγµένα και ελεύθερα κάθε δασµού, φόρου, τέλους ή άλλης αµοιβής, 
παραδοτέα στο γήπεδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού Φισκάρδου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
συνοδευόµενα από όλα τα προβλεπόµενα εφεδρικά υλικά, ανταλλακτικά και εργαλεία, µε τις αντίστοιχες πινακίδες 
κυκλοφορίας τους ως Μηχανήµατα Έργων (Μ.Ε.), έτοιµα για λειτουργία και µετά από µακροσκοπικό έλεγχο. Στην 
προσφορά µας περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική 
λειτουργία των προσφερόµενων προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναγκαίων εργασιών από µπετόν 
καθώς και ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων.  
 
 
Αργοστόλι ….., ...................2013 Αργοστόλι, ….., ...................2013 
           Θεωρήθηκε Ο Συντάξας 
 
 
 Αργοστόλι ….., ...................2013 
 Ο Προσφέρων 
 
 



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
α/α Εξοπλισµός  Ποσότ. Μονάδα 

Τιµή µον 
Γεν. 

Σύνολ. 

1 Προκατασκευασµένη µονάδα προεπεξεργασίας   1 Τεµάχιο 70.000 70.000 
2 Προκατασκευασµένη µονάδα εξισορρόπησης ροής   1 Τεµάχιο 20.000 20.000 
3 Προκατασκευασµένη µονάδα δευτεροβάθµιας επεξεργασίας   1 Τεµάχιο 400.000 400.000 
4 Μονάδα προχωρηµένης επεξεργασίας µε µεµβράνες  1 Τεµάχιο 100.000 100.000 
5 Προκατασκευασµένη µονάδα αποθήκευσης - πάχυνσης ιλύος   1 τεµάχιο 30.000 30.000 
6 Προκατασκευασµένη µονάδα χλωρίωσης  1 τεµάχιο 15.000 15.000 
7 Μονάδα αξιοποίησης επεξεργασµένων για άρδευση - πυρόσβεση  1 τεµάχιο 30.000 30.000 
8 Σύστηµα άρδευσης περιαστικού πρασίνου  1 τεµάχιο 15.000 15.000 
9 Λειτουργία και συντήρηση  12 µήνες 6.000 72.000 
Γενικό Σύνολο Προµήθειας & Παράδοσης, επί τόπου, Ελεύθερα, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε κρατήσεων, τελών, 
δασµών, κλπ 

 752.000,
00 € 

Φ.Π.Α.  172.960,
00 € 

Τελικό Σύνολο 924.960,
00 € 

 
 
 
Αργοστόλι, ……, ........................2013     Αργοστόλι, ……, ........................2013  

 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          Ο Συντάξας    
    
  
 
 



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  
  
α/α Εξοπλισµός Ποσότητα 

 
Μονάδα Τιµή ολογράφως 

Τιµή  αριθµ 
 Σύνολο 

1 Προκατασκευασµένη µονάδα 
προεπεξεργασίας  

1 Τεµάχιο    

2 Προκατασκευασµένη µονάδα 
εξισορρόπησης ροής  

1 Τεµάχιο    

3 Προκατασκευασµένη µονάδα 
δευτεροβάθµιας επεξεργασίας  

1 Τεµάχιο    

4 Μονάδα προχωρηµένης επεξεργασίας 
µε µεµβράνες 

1 Τεµάχιο     

5 Προκατασκευασµένη µονάδα 
αποθήκευσης - πάχυνσης ιλύος  

1 Τεµάχιο    

6 Προκατασκευασµένη µονάδα 
χλωρίωσης 

1 Τεµάχιο    

7 Μονάδα αξιοποίησης επεξεργασµένων 
για άρδευση - πυρόσβεση 

1 Τεµάχιο    

8 Σύστηµα άρδευσης περιαστικού 
πρασίνου 

1 Τεµάχιο    

9 Λειτουργία και συντήρηση 12 µήνες    
ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα ανά έτος Τιµή µονάδας Σύνολο 
Λ1 Ενέργεια kWh  0,082 €/kWh  
Λ2 Υποχλωριώδες νάτριο L  0,4 €/L  
 

Αργοστόλι ........................2013                                           Ο Προσφέρων 
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Παράρτηµα Α! 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ......……… 
Κατάστηµα.................…………. 

Ηµεροµηνία έκδοσης .......................... 
€............................................……... 

 
 
ΠΡΟΣ 
∆ήµο Κεφαλλονιάς 
∆/νση.………..  
ΤΚ……. 
Κεφαλλονιά 
Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ................. € ........................... 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
€......................υπέρ της Εταιρείας………………………………………………. 
∆/νση...........................................................................................................δια την συµµετοχή της εις τον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της.....................για την   
προµήθεια.........................……………................................σύµφωνα µε την σχετική ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της 
εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία   

 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ................................................. 

 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆/ξη.) Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών 
που έχουν δοθεί στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί το συγκεκριµένο θέµα  πρέπει να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση και όχι 

εκτός ηµερήσιας διάταξης µε εισήγηση από τον αρµόδιο υπάλληλο. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την θέση του κ. Ζαπάντη και δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1.Της υπ.αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

2.Του Π.∆. 59/2007 
3.Της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ 
4.Tου N. 1797/88 
5.Του. 2000/91 
6.Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2323/’95. 
7.Του Π.∆. 370/95 
8.Του Ν. 2854/2000 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων φορέων 
οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών». 
9.Της Οδηγίας 2004 / 17 / ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» 
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10.Του 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’ /14-02-2005) «Μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 
3414/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων» 
11.Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/99) σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) « Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 
8 του Ν. 3414/05.  

       Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχουν τα συµβατικά Τεύχη για την  κατασκευή του έργου «Προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας 

επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδο  ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης ∆ιεθνούς Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας για την επιλογή ανάδόχου 

κατασκευής του έργου «Προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό 

Φισκάρδο  ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού  752.000,00  (πλέον Φ.Π.Α.)  €  το οποίο χρηµατοδοτείται  από την 

ΠΙΝ Π.∆.Ε. ΣΑΕΠ 022. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Α∆Α: ΒΛΓΞΩΕ5-77Ι 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 45 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  18 
η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    280 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ :  60714/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                     
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο  του γραφείου 

Προϋπολογισµού    της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη     , η  οποία   κατέθεσε στην Οικονοµική 

Επιτροπή  την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου  για  το 3 ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
  
 

Α. Βάση του αριθ. πρωτ. 48750/03-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τροποποιηθεί ο 
Προϋπολογισµός ως προς τον ΚΑ Εξόδων 6199 και τον ΚΑ Εσόδων 1216 οι οποίοι δεν προβλέπονται σύµφωνα µε την 
υπ. αριθ. 8 οικ. 17515/29.4.2013 εγκύκλιο του ανωτέρω Υπουργείου. 

Στον ΚΑΕ 00.6199.00 µε τίτλο «Λοιπές Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών» είχε αρχικά προβλεφθεί ποσό 
20.000,00€ και µέχρι τώρα έχουν ενταλµατοποιηθεί και πληρωθεί 9.075,85€. Έτσι το ποσό των 10.924,15€ θα 
µεταφερθεί στον ΚΑΕ 00.6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων» και τα µέχρι τώρα εντάλµατα σε βάρος του λανθασµένου ΚΑ 
00.6199.00 θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί στον ΚΑΕ 00.6311. 

Στον ΚΑΕ 1216 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009  - 
Λειτουργικές δαπάνες» είχε αρχικά προβλεφθεί ποσό 515.830,80€. Μέχρι τώρα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί 
128.957,70€ οπότε ποσό 386.873,10€ θα µεταφερθεί στον ΚΑΕ 0619.05 µε τίτλο «Eξόφληση οφειλών Ελληνικού 
∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009  - Λειτουργικές δαπάνες» 

Στον ΚΑΕ 1327.00 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009  - 
Επενδύσεις -Έργα» είχε προϋπολογιστεί ποσό 579.768,60€ και µέχρι τώρα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί 144.942,15€ 
οπότε ποσό 434.826,45€ θα µεταφερθεί στον ΚΑΕ 0619.06 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 
Ν.1828/89 και 3756/2009  - Επενδύσεις -Έργα» 

 
Β. Βάση της αριθ. 146919/09-12-2013 αναγγελίας πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων το 

Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει στο ∆ήµο µας ποσό 77.827,07€ για την υλοποίηση Προγράµµατος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» για το Α΄ Τρίµηνο 2013 προκειµένου εµείς να τα αποδώσουµε στον ΟΚΑΠ ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Για το λόγω αυτό 
δηµιουργείται ο ΚΑ Εσόδων 1211.03 µε τίτλο «Έσοδα από ΥΠΕΣ για την υλοποίηση Προγράµµατος "Βοήθεια στο 
Σπίτι"» µε ποσό 77.827,07€ και ο ΚΑ Εξόδων 00.6731.01 µε τίτλο «Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )» ενισχύεται 
µε το αυτό ποσό των 77.827,07€. 
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Γ. Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων 
 
- Κ.Α. 15.6021.01 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα) αορίστου χρόνου» ενίσχυση µε ποσό 1.500,00€ 
- Κ.Α.  10.6021.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές  διοικητικού προσωπικού  (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα- προσωπικό  αορίστου χρόνου )» ενίσχυση µε ποσό 7.000,00€ 

- Κ. Α. 10.6051.01  µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» ενίσχυση µε ποσό 250,00€ 

- Κ.Α. 10.6052.01µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ» ενίσχυση µε 
ποσό 3.500,00€ 

- Κ.Α. 20.6011.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» ενίσχυση µε ποσό 9.200,00€ 

- Κ.Α. 20.6052.01 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ» ενίσχυση 
µε ποσό 6.000,00€ 

- Κ.Α. 30.6021.00  µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» ενίσχυση µε ποσό 2.500,00€ 

- Κ.Α. 30.6052.01 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ» ενίσχυση 
µε ποσό 7.000,00€ 

- Κ.Α. 80.8111.00 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων  και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις» ενίσχυση µε ποσό 96.000,00 προκειµένου να αποδοθεί ποσό που έχει επιδικαστεί στους 
υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου ∆. Ε. Παλικής (10 άτοµα) και ∆. Ε. Πυλαρέων (2 άτοµα).Το ποσό αυτό αφορά και το 
επίδοµα και τους τόκους. 

- Κ.Α. 80.8112.01 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π.» ενίσχυση µε ποσό 15.000,00€ το οποίο αφορά αποζηµίωση ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής πρώην ∆ήµου Ερίσου για την περίοδο 2007-2010. 

- K.A. 00.6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών (ο παρών κωδικός 
ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» ενίσχυση µε 5.000,00€ 

 
∆.  Μείωση ΚΑΕ Εξόδων 
 
- Κ.Α. 50.6011.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µείωση κατά 25.000,00€ 
- Κ.Α. 20.6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόµατα)» µείωση κατά 56.000,00€ 
- Κ.Α. 10.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» µείωση κατά 18.000,00€ 
- Κ.Α. 35.6011.00  µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα)»µείωση κατά 32.000,00€ 
- Κ.Α. 30.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» µείωση κατά 6.000,00€ 
- Κ.Α. 20.6021.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µείωση κατά 10.950,00€ 
 

Ε. Με την αριθµ. πρωτ. 45163/30.11.2012 (Α∆Α: Β4ΣΤΝ-931 ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διατέθηκε 
για το ∆ήµο µας  το ποσό των 75.000,00 (εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ) για πρόληψη και αντιµετώπιση καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ποσό το οποίο δεν έχει µέχρι σήµερα  διατεθεί.     
    Προκειµένου να    διατεθεί το ανωτέρω ποσό λόγω χειµερινής περιόδου   απαιτείται  

1. Η αποδοχή του ποσού των € 75.000,00 ( εβδοµήντα πέντε χιλιάδες και η κατανοµή του ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα  

2. Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013, και  
3. Η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού  έτους  2013  
 
Συγκεκριµένα προτείνεται :  
 
1.  Η    Κατανοµή του ποσού των  €  75.000,00 ως εξής :  
- ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου € 10.000,00  
- ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής € 18.000,00  
- ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς  € 14.000,00  
- ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων € 5.000,00 
- ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης  € 5.000,00  
- ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου € 5.000,00  
- ∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου € 9.000,00 ,και  
- ∆ηµοτική Ενότητα Οµαλών € 9.000,00  
 
2. Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013 ως εξής  
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     Εγγραφή  στον Κ.Α. Εσόδων 1311.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα 
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της 
Χώρας - ΣΑΕ-055» ποσό € 75.000,00 (εβδοµήντα πέντε χιλιάδες)  το οποίο προέρχεται από το πρόγραµµα του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες.  
   
    Εγγραφή   στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :  
 
-    Κ.Α. 70.6279.28 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και  
     καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα  
      Αργοστολίου» € 10.000,00  ( δέκα χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.29 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής» € 18.000,00 ( δέκα οχτώ   χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.30 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς» € 14.000,00  ( δέκα τέσσαρες  χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.31 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού –Πρόννων» € 5.000,00 ( πέντε  χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.32 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης» €  5.000,00 ( πέντε  χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.33 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου»  €  5.000,00 ( πέντε  χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.34 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και   
      καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα   
      Ερίσου» € 9.000,00   ( εννιά χιλιάδες )  
- Κ.Α. 70.6279.35 µε τίτλο « Πρόσληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και   
      καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στη ∆ηµοτική Ενότητα  
      Oµαλών» € 9.000,00  (  εννιά χιλιάδες )   και  
 

 
3. Η τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος  Οικονοµικού έτους 2013 µε εγγραφή σε αυτό των 

παρακάτω νέων έργων:  
  

- Κ.Α. 70.6279.28 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  € 10.000,00  
- Κ.Α. 70.6279.29 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  € 18.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.30 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς»  € 14.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.31µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόννων»  € 5.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.32 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  € 5.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.33 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου»  € 5.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.34 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου»  € 9.000,00 
- Κ.Α. 70.6279.35 µε τίτλο « Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών  που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών»  € 9.000,00 
 
Μετά από όλα τα παραπάνω το Τακτικό Αποθεµατικό ΚΑΕ 9111 διαµορφώνεται σε 151.763,95€ 

 
                                                                     Ο ∆ιευθυντής 
                                                                   Παυλάτος Γεράσιµος 
 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει ψηφίζει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικ. έτους 2013 δεν 

ψηφίζει και την τροποποίηση του. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την δήλωση του Ζαπάντη. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει τα παρακάτω : στην παρούσα τροποποίηση προτείνεται  η ενίσχυση της δαπάνης  

εκτέλεσης  της δικαστικής απόφασης για την  αναδροµική καταβολή του ποσού των 176,00 € στους δικαιούχους 

εργαζόµενους ,  το οποίο όµως στην πραγµατικότητα δεν θα εκταµιευθεί µέσα στο τρέχον οικονοµικό έτος αλλά ούτε και 

στο επόµενο. Επειδή βλέπουµε ότι δεν εκτελούνται ούτε οι δικαστικές αποφάσεις και γενικότερα  δεν  καλύπτονται οι 

βασικές  ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων του ∆ήµου καταψηφίζει την εισήγηση. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

4) το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 7)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

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

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2013. 
 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

                                                                                              Α∆Α:ΒΛΓ1ΩΕ5=ΞΨΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 45 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  18 
η ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων  

                 χώρων –οδού Π. Βαλλιάνου» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ :  60714/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
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1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                      
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                             
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

 το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του έργου  

«Ανάπλαση κοινοχρήστων   χώρων –οδού Π. Βαλλιάνου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  

της  Προϊστάµενης  ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευρύκλεια Χαιτίδου –Παπαδήµα  που έχει ως εξής :                     

 Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη ΣΑΕΠ-022 (της ΠΙΝ) πίνακας  
έργων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα αντίστοιχα οικονοµικά τους στοιχεία  µε την αριθ.  10816/∆Ε-1025/06-03-2012 
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

Με την αριθ. 36293/14054/05-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νησιών εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης 900.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - 
Παν. Βαλλιάνου»  µε Κ.Α 2012 ΕΠ02200000, της ΣΑΕΠ 022 για την εκτέλεση της οµώνυµης εργολαβίας του ως άνω 
έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων.  

Η παραλαβή της µελέτης εφαρµογής και η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του δηµοπρατούµενου έργου, 
αποφασίστηκε µε την αριθµ. 338/13 Αποφάση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Το έργο έχει απαλλαγεί από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπ’ αριθµ. 70623/21497/2012/15-1-13 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Π.Ι.Ν.- Π.Ε. Κεφ/νιας) 

Ο προϋπολογισµός του έργου, ανέρχεται στο ποσό 1.107.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.  
Το παραπάνω έργο είναι εγγεγραµµένο σύµφωνα µε την σχετική απόφαση ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα και 

στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης για το έτος 2013 είναι 100.000,00€, µε 
Κωδικό εξόδων 35.7322.02. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, υποβάλλουµε για το έργο: 
1. Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού εκτέλεσης έργου του θέµατος και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη (Οικονοµική Προσφορά, Τιµολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισµός Μελέτης, Χρονοδιάγραµµα) 

2. Τεύχη της µελέτης η οποία έχει παραληφθεί µε την υπ’ αριθµ. 338/13 Απόφαση του ∆.Σ. Κεφαλλονιάς  

 

Κατό̟ιν όλων των ανωτέρω: 

Και σύµφωνα µε 

1. του άρθρου 103 ̟αρ. 2δ του Ν.3463/06 
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
3. τα άρθρα 6 και 15 του Ν.3669/08 

 
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 
 Την έγκριση των παρακάτω όρων δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας και των Συµβατικών Τευχών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Ο∆ΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 
 
 
ΣΑΕΠ 022 
ΚΑ 2012ΕΠ02200000 
 

   

   
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/172 
 
 
 
 

 
Αργοστόλι, 13 ∆εκέµβριου 2013  

                                                 
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. 
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ΕΡΓΟ: 
 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  
Ο∆ΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 

 
ΣΑΕΠ 022 
ΚΑ 2012ΕΠ02200000 
 

    
 
 

 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

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

 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - Ο∆ΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 
 

Προϋπολογισµού 1.107.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

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

έργου. 

 

                                                 
3  Όπως υποσηµείωση 1. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 
   

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

2 

   
Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  2 
   
Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 5 
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 
   
Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 
   
Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 6 
   
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7 
   
Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  7 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 
   
Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8 
   
Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 9 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  9 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  9 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9 
   

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης 10 

   
Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 
   
Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 10 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11 
   
Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11 
   
Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  12 
   
Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  15 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

4 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

5 
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ή ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ανάλογα κάθε φορά µε τις αρµοδιότητες 
του, που έχει έδρα το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:6 

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26710 22933 
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 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι 8 
 
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που 

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

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

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

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

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι 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 ειδικότερος προσδιορισµός (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 ΟΤΑ 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 ΟΤΑ 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)  Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. 
στο συγκεκριµένο έργο.   

7 Εφόσον υπάρχει. 
8 Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… . 
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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 προσφοράς

9, 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 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ηµου Κεφαλλονιας, οδος Λεωφ. Βεργωτή 160, Πληροφορίες κ.                             
τηλ.:  

 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 
……………..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.  
 

                                                 
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.  
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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. 

 

◦ 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.  

 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 
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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 στο 
φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), 
µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει 
αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο 
εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο 
διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος 
που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, 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 διορθώσεις

11, 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 

                                                 
11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη 

κατάταξη   των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα 
δικαιολογητικά τους. 
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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 %ο) 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 

 
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΄. 

                                                 
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. 
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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∆Ε

13. 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 τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο

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 προσκοµισθέντων

15, 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  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 

                                                 
13 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. 

14 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 ν 3852/2010, 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) 
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το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού

16. 

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

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του 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 – 11) 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 Προδιαγραφές

17 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

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

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

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.). 

                                                 
16 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 
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 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

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

 
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

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

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

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

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

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

18: 

 

 

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. 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 . 

   
 7.2  Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 

µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε  και η Κ.Υ.Α. 
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) 
‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1590)]. 19. 

 

                                                 
18 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 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) 
υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω. 
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7.3 Των διατάξεωνς  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστεθέµενης Αξίας» και 
Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137)   «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθµίσεις  στην  έµµεση  και άµεση φορολογία και 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 από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάρ. Έργου ΣΑΕΠ 022 ΚΑ 2012ΕΠ02200000)20 και υπόκειται στις κρατήσεις
21 

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). καθώς και της 
κράτησης ύψους 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 τρεις 
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 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. 

21 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ο∆ΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ». 
  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.107.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε 22: 
∆απάνη Εργασιών 649.769,71€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 116.958,55€ 
Απρόβλεπτα

23 ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
115.009,24€ 
Αναθεώρηση 18.262,50€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 207.000,00€  

 
 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Ο∆ΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

 Προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης από λευκές τσιµεντόπλακες 
καθώς και της υπόβασής τους, σε όλη την έκταση των πεζοδροµίων και των 
διαπλατύνσεων µπροστά από την Νοµαρχία και το Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Αποξηλώνεται επίσης και ο ασφαλτοτάπητας των περιµετρικών οδών καθώς και τα 
κρασπεδόρειθρά τους. 
Προβλέπεται εκσκαφή για την διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέτευσης, άρδευσης 
και ηλεκτρικών δικτύων σύµφωνα µε την Η/Μ Μελέτη. 
Εκσκαφές προβλέπονται για την διάνοιξη λάκκων για τη φύτευση των νέων δένδρων και 
τη µεταφύτευση άλλων, και τη διαµόρφωση των νέων υψοµέτρων κυρίως στην Ανατολική 
πλευρά. 
Οι στάθµες εκσκαφής για την κατασκευή των δαπεδοστρώσεων θα είναι τέτοιες ώστε µετά 
την ολοκλήρωση των δαπέδων σύµφωνα µε τις υποβαλλόµενες κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες να προκύπτουν τελικές στάθµες όπως αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα πεδία 
των διαµορφώσεων. 
Αποξηλώνονται τα υφιστάµενα καθιστικά, και φωτιστικά. 

 

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-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, 
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της 
µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  

                                                 
22 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά 

εκτελούµενων εργασιών. 
23 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 

σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η 
εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕΟΕ, σύµφωνα 
µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Κ∆Ε.. 
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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  540    ηµερολογιακές 

ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης
24.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
25 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 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΙΜΩΝ του 
άρθρου 6  του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 26.  

 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 

                                                 
24      Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν 

προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών. 
25   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. 

26     Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα 
δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον 
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα 
µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές 
προσφορές.  
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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.27, ήτοι στο 
ποσό των 17.634,75 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

28. 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 9 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Κ∆Ε, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  300 
ηµερολογιακές ηµέρες29 

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

νόµιµη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους 
της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους της εργοληπτικής 
επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη του 
Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων]. Οµοίως, η µη έγκαιρη προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του Κ∆Ε, για λόγους που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

 
15. 4  Η εγγύηση συµµετοχής  επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 24 του Κ∆Ε
30 

 
 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

31  

                                                 
27 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Κ∆Ε, µπορεί να ορισθεί µέχρι και 

σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 
28 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη 

προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
29 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. 

30  Ειδικότερα για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 

άρθρου τέταρτου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122)), η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόµενου ενδίκου 

βοηθήµατος, εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή 
31 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 
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16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 32 
  
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Κ∆Ε, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%33 επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., 
ήτοι ποσού 44.086,86 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο 
ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του 12%34, υποχρεούται να προσκοµίσει για την 
υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Κ∆Ε το ύψος της οποίας 
µπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

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

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή

35 και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ

36 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. 
     

                                                                                                                                            
συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων,  στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 51 του Κ∆Ε. 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 
(αρ. 25 παρ. 15 ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του τέταρτου  άρθρου 
του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122)   

32 Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται 
οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε.  

33 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 
34 Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση,  15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο 
προϋπολογισµός του είναι µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης και γ) η 
διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα 
οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από 
την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο 
τιµολόγιο. 

35 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
36 Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 



 

24  

   
  

 

 
 
 
 
 
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 9 µηνών 37 από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής 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, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου

38.  
 
. 
 
 
 
 

                                                 
37 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 .  

38  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 
46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 228) 
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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 ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην  

1η, 2η, 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών Έργων (εκτός νοµού) 
1η, 2η για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων (εκτός νοµού) 
1η, 2η, 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών Έργων (εντός νοµού) 
1η, 2η, 3η για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων (εντός νοµού) 39  
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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους

40, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Κ∆Ε

41 (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 στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π Α2 για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας)42. 

                                                 
39 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να 

προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε). Στην περίπτωση 
αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

40 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 Κ∆Ε). 

41 Επισηµαίνεται η νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την 
οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί 
να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.  

42 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. 

21.6  
 

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 ικανότητα
43. 

                                                 
43 Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή 

αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο 
αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο 
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Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  
 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

���������������� ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.44 
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 
στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το 
οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων 
του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)45.  

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. 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 , 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. Κ∆Ε). 

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., 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, 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 ισχύ 46 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των 
προσφορών. 

  
���� ∆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:  

                                                                                                                                            
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. 

 
44 Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων». 

45 Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. 

46 Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
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23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, 
εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από 
την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά 
την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση

47 (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΄.  

     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  

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
48, 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,  

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

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

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

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της 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 πρόσωπα

49 που 
απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 

                                                 
47  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή 

να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.. 
48    Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο 
πιστοποιητικό. 

49  Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  



 

29  

   
  

 

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 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 πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως 
ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα 
του πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των 
ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα 
πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο 
υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον 
ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 
1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά 
φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 
των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα 
δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζόµενους.  
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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

50 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας51 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 
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):  

                                                 
50 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.  

51 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. 
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1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 52. Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
τους. Κατά λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

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

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

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

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

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

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

                                                 
52  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 

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

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

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

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

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

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

 
6.  Τα απαιτούµενα 3153 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο 

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

 
 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του 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 αριθµητικώς 54.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής 55.  
∆. 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.   
  
 
 
 
 

                                                 
53 Τίθεται 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. 

54 Ανάλογα 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. 

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

 
 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη 

ΣΑΕΠ-022 (της ΠΙΝ) πίνακας  έργων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα αντίστοιχα 
οικονοµικά τους στοιχεία  µε την αριθ.  10816/∆Ε-1025/06-03-2012 απόφαση 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την αριθ. 
36293/14054/05-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νησιών εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 900.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε τίτλο: 
«Ανάπλαση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - Παν. Βαλλιάνου»  µε Κ.Α 2012 
ΕΠ02200000, της ΣΑΕΠ 022 για την εκτέλεση της οµώνυµης εργολαβίας του ως άνω 
έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων. Η έγκριση 
κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την  αριθµ. 338/13 
Αποφάση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το έργο έχει απαλλαγεί από τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπ’ αριθµ. 70623/21497/2012/15-1-13 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος της Π.Ι.Ν.- Π.Ε. Κεφ/νιας) 

 
25.256       Η παρούσα σύµβαση  υπόκειται  λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και 

τις απαγορεύσεις του Κ∆Ε άρθρα 31-34.  
 
25.357         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. 

                                                                                      Αργοστόλι, 13  ∆εκεµβρίου 2013 
  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
                              Ελένη Λουκέρη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
                      Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………απόφαση 
 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση  µέχρι την υπογραφή της 

σύµβασης για την εκτέλεση του έργου να έχει διασφαλιστεί η απαιτούµενη πίστωση . 

Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδωνας δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση  µέχρι την υπογραφή 

της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου να έχει διασφαλιστεί η απαιτούµενη πίστωση . 

Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα  παρακάτω:  το συγκεκριµένο έργο ,όχι ότι δεν είναι αναγκαίο ,αλλά δεν 

πρέπει να είναι  πρώτη προτεραιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής , όταν υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόµενοι 

γιατί ο ∆ήµος δεν έχει χρήµατα , όταν δεν µπορούν να καλυφθούν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες και οι 

                                                 
56 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο).  
57 Προαιρετική επιλογή. 



 

34  

   
  

 

επισκευές   στα σχολεία  , όταν το οδικό δίκτυο –η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισµός του ∆ήµου 

πραγµατικά είναι τελειωµένα και δεν υπάρχει ουσιαστικά καµία προσφερόµενη υπηρεσία στους δηµότες  

ερχόµαστε σήµερα και λέµε ότι θα διατεθεί 1.000.000,00  € για να αναπλάσουµε σαν πρώτη 

προτεραιότητα το τµήµα αυτό της πλατείας , εµείς προτείνουµε τα χρήµατα αυτά να διατεθούν για την 

κάλυψη των άµεσων αναγκών του λαού και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   
 2 Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή 
Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε  και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την 
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 58. 

3.Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέµενης Αξίας» και 
Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137)   «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθµίσεις  στην  έµµεση  και άµεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 
6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε  

 
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. 

5. του άρθρου 103 ̟αρ. 2δ του Ν.3463/06 
6. του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

7. τα άρθρα 6 και 15 του Ν.3669/08 
       Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει τα Συµβατικά Τεύχη όπως έχουν καταρτισθεί από την Τεχνική Υπηρεσία για την εκτέλεση  
του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων   χώρων –οδού Π. Βαλλιάνου» 
2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή 

ανάδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων   χώρων –οδού Π. Βαλλιάνου» 

προϋπολογισµού 1.107.000,00  € ( µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α ) το οποίο χρηµατοδοτείται  από το ΣΑΕΠ 

– 022 της ΠΙΝ. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 

                                                 
58 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) 

υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω. 
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                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 

                                                                                 ΒΛΓ1ΩΕ5-8Β3   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 45 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  18 η   ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     282  / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για επίδοση ένδικης έφεσης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 60714/ 13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προεδρεύοντος Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                           
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

το 3o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για επίδοση 

ένδικης έφεσης»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 

Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω:  

         Στις 15 Σεπτεµβρίου 2011 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας η αγωγή της 

Βασιλικής Αντζουλάτου ΚΑΤΑ του πρώην ∆ήµου Σάµης.   Η αγωγή της έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθ. 

54/2012 απόφαση του ∆ικαστηρίου και έχει ήδη ασκηθεί έφεση από το ∆ήµο Κεφ/νιάς κατόπιν εντολής 

της  Οικονοµικής Επιτροπής. 

        Επειδή η πρωτόδικη απόφαση περιείχε διάταξη που κήρυσσε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή 

ο ∆ήµος Κεφ/νιάς είχε σοβαρούς λόγους  για την επίσπευση της εκδίκασης της έφεσης. ∆ικάσιµος 

ορίστηκε η 20 η Μαρτίου 2014.   

       Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στον ορισµό δικαστικού επιµελητή στο 

Πρωτοδικείο Κεφ/νίας για την επίδοση της ένδικης έφεσης. 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει την εισήγηση και αποχωρεί. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
Τις διατάξεις του Ν.3852/10, 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει τον δικαστικό Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Κουταβά Χαράλαµπο 
για την επίδοση της ένδικης έφεσης. 

2. Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού     επιµελητή   ορίζεται µε την ΚΥΑ 
2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 

                 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      

                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Πιστό αντίγραφο 
 
  
                                                                    Σάββας Σαββαόγλου 
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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                                                                               Α∆Α: ΒΛΓ1ΩΕ5-0ΦΑ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 45 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  18 η   ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ        283      / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για επίδοση ένδικης έφεσης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 60714/ 13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προεδρεύοντος Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                              
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                                   
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

το 4o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για  

επίδοση ένδικης έφεσης»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης  

της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω:  

         Στις 6 Ιουνίου 2013 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας η αγωγή του  Σταύρου 

Παπαδάτου και Ιουλίας ∆όριζα  ΚΑΤΑ του πρώην ∆ήµου Σάµης.   Η αγωγή αυτή έγινε δεκτή µε την υπ’ 

αριθ. 107/2013 απόφαση του ∆ικαστηρίου και έχει ήδη ασκηθεί έφεση από το ∆ήµο Κεφ/νιάς κατόπιν 

σχετικής εντολής της  Οικονοµικής Επιτροπής. 

        Επειδή η πρωτόδικη απόφαση περιέχει διάταξη που κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή,  

ο ∆ήµος Κεφ/νιάς είχε σοβαρούς λόγους  για την επίσπευση της εκδίκασης της έφεσης. ∆ικάσιµος 

ορίστηκε η 20η Μαρτίου 2014.   

       Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στον ορισµό δικαστικού επιµελητή στο 

Πρωτοδικείο Κεφ/νίας για την επίδοση της ένδικης έφεσης. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση. 
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και αφού έλαβε υπόψη : 
Τις διατάξεις του Ν.3852/10, 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

3. Ορίζει την δικαστική  Επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Κουτση Αικατερίνη 
για την επίδοση της ένδικης έφεσης. 

4. Η αµοιβή της       παραπάνω δικαστικής      Επιµελήτριας    ορίζεται µε την ΚΥΑ 
2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 

                 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      

                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Πιστό αντίγραφο 
 
  
                                                                    Σάββας Σαββαόγλου 
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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                                                                       Α∆Α: ΒΛΓ1ΩΕ5-Α5Λ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 45 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  18 η   ∆εκεµβρίου  2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ        284  / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για επίδοση της 114/2013 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 60714/ 13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προεδρεύοντος Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά     (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.   Παπαδάτος Νικόλαος  (προσήλθε στην 278/2013)                                                                                                                                                                                                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.   Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Σαµούρης Σπυρίδων  (αποχώρησε  µετά την 282/2013)                                       
 

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

το 5o  θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  

για επίδοση της 114/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας»Έθεσε υπόψη 

 της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας 

 κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω:  

         Την 1η   Οκτωβρίου 2013 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλλονιάς που δίκασε ως 

Εφετείο, η έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς    ΚΑΤΑ του Γεράσιµου Αλυσανδράτου και της υπ’ αριθ. 

19/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων, µε την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή του αντίδικου και 

είχε υποχρεωθεί  ο ∆ήµος  να καταβάλλει στον Γεράσιµο Αλυσανδράτο το ποσό των 6.972,21 ευρώ ως 

οφειλή έτους 2005 προερχόµενη από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου. 

    Με την  µε αριθ. 114/2013 απόφαση του το Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας έκανε δεκτή την 

έφεση του  ∆ήµου και απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου. 

       Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να  εγκρίνει τον ορισµό δικαστικού επιµελητή στο 

Πρωτοδικείο Κεφ/νίας  προκειµένου να επιδώσει στον αντίδικο την ως άνω απόφαση. 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το εν λόγω 
θέµα . 
και αφού έλαβε υπόψη : 
Τις διατάξεις του Ν.3852/10, 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

5. Ορίζει τον δικαστικό Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Παναγή Λιβιεράτο  για 

να επιδώσει στον αντίδικο την 114/2013 απόφαση του το Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας . 

6. Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού     επιµελητή   ορίζεται µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 

                 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      

                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Πιστό αντίγραφο 
 
  
                                                                    Σάββας Σαββαόγλου 
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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