
 

 

                                                                                                     Α∆Α: Β2ΩΗΩΕ5-ΥΛΘ 
                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2 η   ∆εκεµβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       508  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Μη άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 2029/2014 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   2   η  ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  54439 
/25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη   το  1ο 

θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης: « Μη άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 2029/2014 απόφασης ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πατρών».έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ.πρωτ. 

 54512/25-11-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

 

Με την από 17-12-2009 προσφυγή του ο πρώην ∆ήµος Ερίσου προσέφυγε κατά της µε αριθ.  207/9-10-2009 απόφαση της Τ.∆.Ε. 

ΙΚΑ Αργοστολίου ζητώντας να ακυρωθούν  α) η µε αριθµό 5107/2007 πράξη επιβολής εισφορών ποσού 3872,74 € και β) η µε αριθ. 

1899/2007 πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης ποσού 593,45 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν δήθεν εισφορές που δεν 

καταβλήθηκαν για  άτοµα που εργάζονταν στον πρώην ∆ήµο Ερίσου χωρίς κατά τους ισχυρισµούς του πρώην  ∆ήµου όπως αυτοί 

αναφέρονταν  στην υπό κρίση προσφυγή , να έχουν προσληφθεί µε νόµιµες διαδικασίες και χωρίς να τους συνδέει έγκυρη 

σύµβαση εργασίας. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 13 Ιουνίου 2013 ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών και µε 

την υπ’ αριθ. 2029/2014 απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο στις 24-11-2014  αυτή απορρίφθηκε. Κατά της απόφασης 

αυτής χωρεί έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.  

 Από το κείµενο της απόφασης προκύπτει ότι η µε αριθ. 207/9-10-2009 απόφαση της Τ.∆.Ε. ΙΚΑ αφορά την µε αριθ. 

146/2007 Πράξη Επιβολής  Αυτοτελούς  Προστίµου  ύψους  300 ευρώ,   το οποίο επιβλήθηκε  

 

 



 

 

στον πρώην ∆ήµο Ερίσου  διότι ενώ απασχολούσε προσωπικό υπαγόµενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ δεν είχε υποβάλλει δήλωση 

µεταβολής στοιχείων εργοδότη, δηλαδή τα στοιχεία του νέου δηµάρχου Ερίσου που αναδείχθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του 

κατόπιν διενέργειας εκλογών  για την ανάδειξη αιρετών  οργάνων ΟΤΑ  α΄ βαθµού το έτος 2006. Κατά συνέπεια η ασκηθείσα εκ του 

πρώην ∆ήµου Ερίσου προσφυγή  αφορά  διαφορετικές καταλογιστικές πράξεις από εκείνες για τις οποίες εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

207/2009 απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής, όπως άλλωστε τούτο διαπιστώνεται και στο σκεπτικό της µε αριθ. 

2029/2014 απόφασης του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 

 Για το λόγο αυτό η υπό κρίση προσφυγή του πρώην ∆ήµου Ερίσου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και για τους ίδιους 

λόγους είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει καµία περίπτωση ευδοκίµησης τυχόν ασκηθείσας έφεσης εκ µέρους του ∆ήµου κατά της 

ανωτέρω απόφασης.  

 Επίσης και εντελώς επικουρικά σε σχέση µε τα ανωτέρω το ποσό του προστίµου  που επιβλήθηκε µε την σχετική πράξη 

του Τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ, το οποίο ανέρχεται σε 300,00 ευρώ, το οποίο και αποτελεί την πραγµατική ένδικη διαφορά, 

είναι τόσο µικρό που κρίνεται ασύµφορη η άσκηση έφεσης δεδοµένου των εξόδων που θα απαιτηθούν για την διαδικασία αυτή.  

 Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαι τη µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2029/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πατρών. 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη: 
1)  το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2029/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών διότι σύµφωνα µε την 

εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας δεν υπάρχει καµία περίπτωση ευδοκίµησης τυχόν ασκηθείσας έφεσης εκ µέρους του ∆ήµου κατά 

της ανωτέρω απόφασης  και το ποσό του προστίµου  που επιβλήθηκε µε την σχετική πράξη του Τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ, το 

οποίο ανέρχεται σε 300,00 ευρώ, το οποίο και αποτελεί την πραγµατική ένδικη διαφορά, είναι τόσο µικρό που κρίνεται ασύµφορη η 

άσκηση έφεσης δεδοµένου των εξόδων που θα απαιτηθούν για την διαδικασία αυτή.  

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η  Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                      Σοφία  Γαρµπή  
                                                             Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών. 

                                                                                                           Α∆Α: ΩΒ98ΩΕ5-ΥΙ6 
                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2 η   ∆εκεµβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 



 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      509   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»  

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα   2   η  ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  54439 
/25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                          
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενη   το  2ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.πρωτ. 54580/26-11-2014 διαβιβαστικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου που 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  
«Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθµιας &   ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 461/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  

όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 

    2.  Η υπ’ αρίθµ. 454/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων 

Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 

 

 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαπιστώθηκε ότι έως και τις 25-
11-2014 (καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ενστάσεων) δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε ένσταση από τους διαγωνιζόµενους κατά 
του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε το πρακτικό της επιτροπής για έγκριση σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία (3,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 

 

Αργοστόλι,  19-11-2014 
Αριθµ. Πρωτ.:    53.374 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»  
 

Προϋπολογισµού 58.686,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 



 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 

συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 454/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) ∆ηµήτριος Στουπάς, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, 

2) Γεράσιµος Π. Φιλιππάτος, ως Μέλος, 

3) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, ως Μέλος και Γραµµατέας. 

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

φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε., εκπροσωπούµενη από τον κ. Γεώργιο Σακώλη 

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε., εκπροσωπούµενη από τον ίδιο 

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

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ο) καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 2ο) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο 

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

Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δύο – 2 – φύλλα) τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη στην 

αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους 

ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Α 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
(Ο∆Ο)  

Β 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ (Ο∆Ο) 

Γ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

(Ο∆Ο) 

∆ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

(Ο∆Ο) 
 

1 ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ 
ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. 

3% 
 

Τρία επί τοις εκατό 

3% 
 

Τρία επί τοις εκατό 

3% 
 

Τρία επί τοις εκατό 

3% 
 

Τρία επί τοις εκατό 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 

2% 
 

∆ύο επί τοις εκατό 

2% 
 

∆ύο επί τοις εκατό 

2% 
 

∆ύο επί τοις εκατό 

2% 
 

∆ύο επί τοις εκατό 

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

διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην 

κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

Κατό

πιν, 

ξεκιν

ώντας 

από 

τον 

πρώτ

ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως  Αριθµ. 

1. 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. 

Τρία επί τοις εκατό 3 % 

2. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 

∆ύο επί τοις εκατό 2 % 



 

 

µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα  α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των 

διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση 

των όρων των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης.  

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

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

έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, δύο – 2 – 

φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη (24.1.6). 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι παραδεκτός. 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.» : 

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς        είναι παραδεκτός. 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ 

αριθ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

 

Κ

ατόπι

ν των 

ανωτέ

ρω η 

Επιτρ

οπή 

διαπί

στωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της διαγωνιζόµενης εταιρίας µε την επωνυµία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 

Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 52.344/19-11-2014 µέσω on-line εφαρµογής). 

Μετά το υπ. αριθ. πρωτ. 53.375/19-11-2014 έγγραφο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο 

Αργοστολίου) για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής του διαγωνιζοµένου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.» αποφασίζει 

προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως.   

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

Η Επιτροπή  

 
1) ∆ηµήτριος Στουπάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

 

2) Γεράσιµος Φιλιππάτος (Μέλος) 

 

3) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (Μέλος και Γραµµατέας) 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του υπ’ αρίθµ. 53.374/19-11-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»  

 

Προϋπολογισµού 58.686,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως Αριθµ. 

1. 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. 

Τρία επί τοις εκατό 3 % 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. 
∆ύο επί τοις εκατό 2 % 



 

 

 
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της διαγωνιζόµενης εταιρίας µε την επωνυµία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 
Α.Ε.» εκδόθηκε βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 52.344/19-11-2014 µέσω on-line εφαρµογής. 

 
 Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλη το υπ’ αριθµ. 53.375/19-11-2014 έγγραφο προς το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο Αργοστολίου) για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής του διαγωνιζοµένου 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.»  που αφορούσαν στον έλεγχο εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

 
 Ελήφθη σε απάντηση η βεβαίωση υπ’ αριθµ. πρωτ. 8.794/20-11-2014 από Γ.Π.∆. Αργοστολίου µε την οποία βεβαιώνεται 
η εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  

Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων 

Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» ο οποίος 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία (3,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου και 
ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ αρίθµ. 53.374/19-
11-2014 πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
        Αργοστόλι, 20-11-2014 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) ∆ηµήτριος Στουπάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

 

2) Γεράσιµος Φιλιππάτος (Μέλος) 

 

3) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (Μέλος και Γραµµατέας) 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη: 
1)το  Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
2)  Το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  µε το Παράρτηµά του  

και την εισήγηση  της  Προέδρου :   

   

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης  αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου«Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

2. Ανακηρύττει µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθµιας & 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» την εταιρία µε την επωνυµία«ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή 

έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία (3,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου . 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η  Πρόεδρος 
                                                                 



 

 

                                                                      Σοφία  Γαρµπή  
                                                             Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Α∆Α: ΩΝ6∆ΩΕ5-0ΥΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2  η  ∆εκεµβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    510   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» 
 
 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
54439/25 -11-2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 3 ο θέµα  εκτός    ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση  των όρων δηµοπράτησης   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου : «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
την υπ αρίθµ.  54582/ 26 -11-2014  εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

 κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 



 

 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς – B’ Φάση»  

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρίθµ. 1659/ΣΤ10.2/28-02-2014 (αρ. πρωτ. µας 9142/06-03-14) έγγραφο της ΥΑΣ περί 
αρµοδιότητας του ∆ήµου για την κατεδάφιση κτηρίων   

2. Το υπ’ αρίθµ 28786/247/06-03-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου-∆υτ. Ελλάδος-
Ιονίου περί αρµοδιότητας του ∆ήµου για την κατεδάφιση κτηρίων   

3. H Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας - Α∆Σ 87/2014 & 121/2014 

4. Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 89/2014 περί αποδοχής της µελέτης του εν λόγω έργου  
5. Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 259/2014 περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης του εν λόγω έργου 
6. Η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 (Α∆Α:7Ψ∆6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ) Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων 
δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 26-11-14 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – B’ Φάση». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 26-11-2014  εισήγηση της ∆ΤΥ  
2) Το σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω έργου  
3) Το σχέδιο εντύπου οικ. προσφοράς του εν λόγω έργου 

 

 

 
Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  

 
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 



 

  

   

  

 

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

ΠΡΟΣ  
 

    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Με την υπ’ αρίθµ. 89/2014 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 3/2014 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας στις 01-04-2014, που αφορά την κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιµόρροπων 
κτισµάτων ή τµηµάτων τους τα οποία υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (µερική ή ολική) από τους σεισµούς της 26-01-
2014 και 03-02-2014 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

Η εν λόγω µελέτη προϋπολογισµού 198.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την κατεδάφιση  είκοσι δύο επικινδύνως  
ετοιµόρροπων κτιρίων που ευρίσκονται στην περιοχή της Παλικής (21) και στην πόλη του Αργοστολίου (1).  

Επίσης µε την 259/2014 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοικτή δηµοπρασία (άρθρο  3 
παρ. α του Ν.3669/08).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 70.7422.02 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1. 160.000,00 € από 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας), 2. ποσό 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

 

Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς  του  έργου «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» προϋπολογισµού  198.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α και Β 
στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Αργοστόλι,   26-11-2014 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 

∆ηµήτριος Στουπάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
Αρχιτεκτων Μηχανικός 



 

  

   

  

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – B’ Φάση» 
 
 

 
Κ.Α.Ε. 70.7422.02 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 160.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 
069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & 
β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2. 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα 

  
 

 
   

 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

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

 
 
 

Αργοστόλι,  26 Νοεµβρίου 2014 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 

ΕΡΓΟ: 
 

 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» 
 

                                                 
1 

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

 
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
2 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30 Νοεµβρίου 2011, το κατώτατο όριο της 

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

 

 



 

  

   

  

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 70.7422.02 
1. 160.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
(Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. 
∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2. 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα 

 

 
 
 

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

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

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

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

 
 

  «« Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς –  
Β’ Φάση»»   

  
 

Προϋπολογισµού  198.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   

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

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

    σελ. 

__________________________________ 

3 Όπως υποσηµείωση 1. 

 



 

  

   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 

   

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

2 

   

Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  3 

   

Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 7 

   

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 8 

   

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 8 

   

Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 9 

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 9 

   

Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  9 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 10 

   

Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 11 

   



 

  

   

  

 

Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 11 

   

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  11 

   

Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  11 

   

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 12 

   

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

13 

   

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 13 

   

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 13 

   

Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 13 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 15 

   

Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 15 

   

Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  17 

   

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  20 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 



 

  

   

  

 

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 22 

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

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

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26710 22933 εσωτ. 30 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : dimarxos@kefallonia.gov.gr 

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

 
1.4  ∆ιευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόµου 
δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  

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

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλε- 
          σης µε τον κύριο του έργου.  
- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 
 

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

 

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

δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. Βεργωτή 160, Πληροφορίες ο 
υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ∆ηµήτριος Στουπάς, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ. 26710 
27985/22332 fax 26710 22572. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και 
την …..-…..-201410. 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. 
 



 

 

 

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

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

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

  
3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 

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

• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης,  
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος 

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

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

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 

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

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η 

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

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

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

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

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



 

 

 

 
       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για 
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 

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

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

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά 
τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στον φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι 
αλλοδαπός από κράτος µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

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

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

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

 

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

 

ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή 
(τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από 

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

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

 

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



 

 

 

τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την 
προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η 
µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. 
Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

 

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

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

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

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

 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε13. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές 
που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε 
τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. 
Μετά 14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε 
προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα 
βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει 

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



 

 

 

λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων154, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών).  

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

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

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

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

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

 
                                                 

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

15 
Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου. 

      προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 
165  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική 
υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  

 
17 Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα” και τη συνοδευτική 
εγκύκλιο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 

 



 

 

 

 
Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5-10) και 39 του 

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

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

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές17 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 

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

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

11. Η από Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (ή του Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 

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

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

απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης 
είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών 
γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών (βλέπε υποσηµ. 45Α). 

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

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

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 



 

 

 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νοµοθετηµάτων186: 

 

7.1   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύειγια την προγραµµατική περίοδο  
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» άρθρο 59 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 
160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις» άρθρο 157.  
Του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
 

 

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

7.2   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.[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 αρι0µ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
 

 

Β’ 1590)].207. 

7.3   Της Εγκυκλίου Ε36 /∆17α/369/2/ΦΝ 463/ΥΠ.ΑΝ.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. για κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α΄ 204). 

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 κατά 160.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 

2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 

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

     20  Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000 
          Ευρω. 



 

 

 

Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας) & 38.000,00 € από Ίδια 
Έσοδα21 και υπόκειται στις κρατήσεις22 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 
4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

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

στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ∆Ε και (ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της 

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

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

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

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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

_______________ 

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

22 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» 
  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του  
έργου ανέρχεται σε………………………………….     198.000,00 ευρώ  
και αναλύεται σε23 8: 
∆απάνη Εργασιών :…………………………………     117.793,08 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :     21.202,75 ευρώ 
Απρόβλεπτα24 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………   20.849,37 ευρώ9 

                                                 
23   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 



 

 

 

Αναθεώρηση :………………………………………..      1.130,41 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………    37.024,39 ευρώ 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου & ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιµόρροπων κτισµάτων ή τµηµάτων τους, 
αφού προηγηθεί, εφόσον απαιτειθεί, η προσωρινή υποστύλωση – αντιστήριξη φερόντων στοιχείων τους, τα οποία 
υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (µερική ή ολική) από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-2014 στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς και η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αµιάντου που είναι ενσωµατωµένος σε αυτά.  

Η µελέτη προϋπολογισµού 198.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την κατεδάφιση  είκοσι δύο επικινδύνως  
ετοιµόρροπων κτιρίων στην περιοχή της Παλικής (21) και στην πόλη του Αργοστολίου (1).  

Για τα προαναφερόµενα κτήρια εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψία Επικινδύνως Ετοιµόρροπων Κτηρίων (ΠΑΕΕΚ) 
από την ΥΑΣ.  

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και 
συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά 
CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-456/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό 
και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται 
ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της 
µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας 
(άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη 
και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και 
οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), 

                                                                                                                                                                  
24  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. 



 

 

 

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 90 ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την 

ηµέρα υπογραφής της σύµβασης2510.  
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µεταθέσει 

την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της 
τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες2611 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Κ∆Ε. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά 

έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε2712.  
   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του 

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

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκτόςι 
Φ.Π.Α.2813, (160.975,61) ήτοι στο ποσό των 3.219,51 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 2914. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε 
τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

                                                 
2510  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη 
των εργασιών. 
2611  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. 
2712 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.  
2813 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
2914 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 
ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 



 

 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 
(α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  …………………….3015 

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

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο32. 
 
16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 16.  
 
16.2             ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 β 
του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%34 επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των 
µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη 
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

                                                 
3015 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. 

3216 Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 
82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων, στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του Κ∆Ε, 
στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς 
τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει 
τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση 
της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης 
και της σύµβασης  
33  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες 
των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε και του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014. 
 



 

 

 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, 
ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

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

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν 
αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η 
Προϊσταµένη Αρχή3617 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ3718 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. 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα έξι (6) µηνών 3819 από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής3920 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του Κ∆Ε στο 

τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.16/2007.  

 
 
                    Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα ανέλθουν το πολύ 

στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και 
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  

 
 
 
 

                                                 
34

Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 
επί της αξίας της σύµβασης 
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3718

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
38  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες 
όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  
3920  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  
Α’ 228)  



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

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

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδοµικά 4021. 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 

κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

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

21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους4122, υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας.  

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

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ------ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ----------- µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)4323. 

21.5            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.  

 
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

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

1. Να µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια 
παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

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

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

                                                 
4021 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 
3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
4122 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 
κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 
4323  Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 



 

 

 

     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 ικανότητα4424. 

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

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να 
αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα 
παρακάτω δικαιολογητικά 45Α : 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

                                                 
4424   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. 
Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική 
ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο 
κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της 
τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η 
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών 
κατ’ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. για την 
προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 



 

 

 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.4525 φωτοαντίγραφο του 

πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.  

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

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του 
Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής 
της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε 

ισχύ4726 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

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

23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον κατέχουν, 
«Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. 
Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους 
δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των 
προσφορών.  
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου 
έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση48 (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του 
µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα 
του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς 
ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει 

                                                 
45Α 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 
Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014”. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους 
4525    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην 
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
4726   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  



 

 

 

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  

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση4927, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από 
την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

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

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

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

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

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν 
Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται 
ι) ότι τα πρόσωπα5028 που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα 
πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο 
ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και 
ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  

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

                                                 
4827 Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής. 
49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από 
τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
5028 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

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

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων 
των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας 



 

 

 

που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας 
δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε)51.29 

 

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας5230 
……………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται πρωτότυπες. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Τα απαιτούµενα έξι (6)5431µηχανόσηµα 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.    

                                                 
5129   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.  

5230  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. 
 



 

 

 

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

Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

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

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

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

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ολογράφως και αριθµητικώς55. 32  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής5633.  

∆. 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.   

                                                                                                                                                                  
5431

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. 
5532

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. 
5633 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε περίπτωση που 
εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

 
Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την  υπ’ αριθµ. υπ’ αριθµ. 89/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κεφαλλονιάς και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης έγινε µε την 259/2014 Απόφαση.  
 
25.25834      Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

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

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

διατάξεις. 
 
25.460 Για την επίλυση των διαφορών προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε. 
 
25.5 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρέχει «ασφάλιση κατά παντός κινδύνου & αστικής ευθύνης» η οποία θα 

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

 
 

Αργοστόλι,  26 Νοεµβρίου 2014 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

                                ∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

                        Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. …………Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5834   Προαιρετική επιλογή. 
5934   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6034   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων 
συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε 
των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της διαδικασίας διαιτησίας του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 

 



 

 

 

 

                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου 
                             Αργοστόλι 
Ταχ. Κώδικας:    28100 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ 
 
 
 
Κ.Α.Ε. 70.7422.02 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 160.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 198.000,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α/Α:……….



 

 

 

 
 

                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου 
                             Αργοστόλι 
Ταχ. Κώδικας:    28100 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ 
 
 
 
Κ.Α.Ε. 70.7422.02 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 160.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 198.000,00 € 
 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)) 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

µε έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθµ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω 
την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του 
Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού. 

 
 

--------------------------- 



 

 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε 
ακέραιες µονάδες (%) 

  
Οµάδα 

 
Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθµ. 

 
1η 

 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των 

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

∆απάνη οµάδας 
µετά την έκπτωση 

σε ευρώ 

1η 
 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – 

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – 
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
117.793,08 

 
  

 

Άθροισµα δαπανών εργασιών 

κατά τη µελέτη Σσ= 

 
 

 
 

117.793,08 
 

Κατά τη 
προσφορά 

Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 
 

21.202,75 
 

18% ΧΣπ=  

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη 
µελέτη ΣΣ= 

 
138.995,83 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Σ∆Ε= 

 

 
 
 
 
                                      ΣΣ  -   Σ∆Ε                  138.995,83      -       
Μέση έκπτωση Εµ=-------------------- = -----------------------------------------------------------  =            %                      

ΣΣ                                       138.995,83 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Από µεταφορά 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 
 

20.849,37 
 

 
 15% Σ∆Ε= 

 

 
Σύνολο Σ1 

 
159.845,20 

 

 
Π1= 

 

 
Αναθεώρηση  

 
1.130,41 

 

 
(1-Εµ)Χ  

24.148,33 

 

Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά τη 
µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

 
160.975,61 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Π2= 

 

 
 
 

………………………………………….. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αργοστόλι 26-11-2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
                       ∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
             Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 

 
 
 

 

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γ 
3) την   1624/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 259/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας µε σχετικό το σχέδιο δηµοπράτησης 
5) την εισήγηση της Προέδρου. 
 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. . ………………………….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 



 

 

 

 1) Εγκρίνει  ως έχουν τους παραπάνω  όρους  του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς  του  
έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση» προϋπολογισµού  198.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων 
τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.  

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 70.7422.02 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1. 160.000,00 € από 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας), 2. ποσό 38.000,00 € από Ίδια Έσοδα]. 

 2)Ορίζεται   ηµεροµηνία  διεξαγωγής του διαγωνισµού η   30η  ∆εκεµβρίου 2014,ηµέρα Τρίτη  . 
3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 198.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 70.7422.02 του 
Προϋπολογισµού 2014 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Β’ Φάση». 
 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                             
 
                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Α∆Α: ΩΗ6ΕΩΕ5-Μ3Ρ                            
                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 



 

 

 

                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2  η  ∆εκεµβρίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   511    / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 
 
 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
54439/25 -11-2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 4 ο θέµα εκτός     ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση  των όρων δηµοπράτησης   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου : «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
την υπ αρίθµ.  54583/ 26 -11-2014  εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

 κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση»  

ΣΧΕΤ: 7. Το υπ’ αρίθµ. 1659/ΣΤ10.2/28-02-2014 (αρ. πρωτ. µας 9142/06-03-14) έγγραφο της ΥΑΣ περί 
αρµοδιότητας του ∆ήµου για την κατεδάφιση κτηρίων   

8. Το υπ’ αρίθµ 28786/247/06-03-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου-∆υτ. Ελλάδος-
Ιονίου περί αρµοδιότητας του ∆ήµου για την κατεδάφιση κτηρίων   

9. H Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας - Α∆Σ 87/2014 & 121/2014 

10. Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 147/2014 περί αποδοχής της µελέτης  
11. Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 259/2014 περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης του εν λόγω έργου  
12. Η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 (Α∆Α:7Ψ∆6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ) Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων 
δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 26-11-14 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 



 

 

 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 26-11-2014  εισήγηση της ∆ΤΥ  
2) Το σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω έργου  
3) Το σχέδιο εντύπου οικ. προσφοράς του εν λόγω έργου 

 

 

 
Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  

 
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 



 

  

   

  

 

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 147/2014 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 17/2014 του ανωτέρω έργου, ως 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας στις 08-07-2014, που αφορά την κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιµόρροπων 
κτισµάτων ή τµηµάτων τους τα οποία υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (µερική ή ολική) από τους σεισµούς της 26-01-
2014 και 03-02-2014 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

Η εν λόγω µελέτη προϋπολογισµού 210.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την κατεδάφιση  είκοσι τεσσάρων (24) 
επικινδύνως  ετοιµόρροπων κτιρίων εκ των οποίων τα δεκαεπτά (17) ευρίσκονται στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 
και τα υπόλοιπα επτά (7) στη ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου.  

Επίσης µε την 259/2014 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοικτή δηµοπρασία (άρθρο  3 
παρ. α του Ν.3669/08).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1. 200.000,00 € από 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας), 2. 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

 

Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς  του  έργου «Κατεδάφιση 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» προϋπολογισµού  210.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α και Β 
στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.  

 
 

 
 
 

 

Αργοστόλι,   26-11-2014 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 

∆ηµήτριος Στουπάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  
 

 
Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

  

   

  

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 
 
 

 
Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 
069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & 
β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2.     10.000,00 € από Ίδια Έσοδα 

  
 

 
   

 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17235 
 
 
 
 

 
 
 

Αργοστόλι,  26 Νοεµβρίου 2014 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 

ΕΡΓΟ: 
 

 

«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 
 

                                                 
1 

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

 
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
2 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30 Νοεµβρίου 2011, το κατώτατο όριο της 

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

 

 



 

  

   

  

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
(Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. 
∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2. 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα 

 

 
 
 

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

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

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

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

 
 

  «« Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς –  
∆’ Φάση»»   

  
 

Προϋπολογισµού  210.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   

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

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

    σελ. 

__________________________________ 

3 Όπως υποσηµείωση 1. 

 



 

  

   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 

   

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

2 

   

Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  3 

   

Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 7 

   

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 8 

   

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 8 

   

Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 9 

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 9 

   

Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  9 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 10 

   

Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 11 

   



 

  

   

  

 

Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 11 

   

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  11 

   

Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  11 

   

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 12 

   

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

13 

   

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 13 

   

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 13 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

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

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26710 22933 εσωτ. 30 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : dimarxos@kefallonia.gov.gr 

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

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

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ 
του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  

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

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλε- 
          σης µε τον κύριο του έργου.  
- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Πληροφορίες ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ∆ηµήτριος 
Στουπάς, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ. 26710 27985/22332 fax 26710 22572. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την …..-…..-201410. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

  
3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

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

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

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

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

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

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

 
3.5 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. 

____________________________ 
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. 
 



 

  

   

  

 

 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 
 
4.2 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

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

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

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

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

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 
καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να 
ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στον 
φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε 
επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος 
µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

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

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



 

  

   

  

 

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

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

 

συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.136  

 

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 

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

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

 

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



 

  

   

  

 

εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

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

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

 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε137. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 
υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από 
την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά 14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 
του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων1538, 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).  

                                                 
1337 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. 

1438 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 
προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000  ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 € (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 1 
ν. 4071/2012) 

15 
Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου. 

      προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 



 

  

   

  

 

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 το Ν.3414/2005’’ και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες 
ιδιότητες του νόµου αυτού16.39 

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

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

 
 

                                                 
1639  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 

 



 

  

   

  

 

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

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

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

 
12. Το συµφωνητικό. 
13. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
14. Η Οικονοµική Προσφορά. 
15. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
16. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
17. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές17 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
18. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
19. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
20. 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.  

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

22. Η από Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
& β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (ή του Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.4 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.  

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

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε 
από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 
(βλέπε υποσηµ. 45Α). 

 
6.6 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 νοµοθετηµάτων1840: 

 

7.1   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύειγια την προγραµµατική περίοδο  
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
 διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» άρθρο 59 και του Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157.  
Του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
 

 

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

7.2   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.[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 αρι0µ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
 

 

Β’ 1590)].2041. 

7.3   Της Εγκυκλίου Ε36 /∆17α/369/2/ΦΝ 463/ΥΠ.ΑΝ.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. για κράτηση 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 
4013/2011(ΦΕΚ Α΄ 204). 

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 

                                                 
1840    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. 
1940 Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

     20  Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 
1.000.000 
          Ευρω. 



 

  

   

  

 

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 κατά 200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

(Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ 
των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας) & 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα21 και υπόκειται στις κρατήσεις22 που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 
4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

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

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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

_______________ 

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

22 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.3 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  



 

  

   

  

 

 «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ∆’ ΦΑΣΗ» 
  
11.4 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του  
έργου ανέρχεται σε………………………………….     210.000,00 ευρώ  
και αναλύεται σε23 42: 
∆απάνη Εργασιών :…………………………………     125.053,41 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :     22.509,61 ευρώ 
Απρόβλεπτα24 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………   22.134,45 ευρώ43 
Αναθεώρηση :………………………………………..      1.034,24 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………    39.268,29 ευρώ 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου & ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιµόρροπων κτισµάτων ή 
τµηµάτων τους, αφού προηγηθεί εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή υποστύλωση – αντιστήριξη 
φερόντων στοιχείων τους, τα οποία υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (µερική ή ολική) 
από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-2014 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και η εκτέλεση 
εργασιών διαχείρισης δοµικών στοιχείων µε αµίαντο που είναι ενσωµατωµένος σε αυτά.  

Η µελέτη προϋπολογισµού 210.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) αφορά την κατεδάφιση  είκοσι 
τεσσάρων (24) επικινδύνως  ετοιµόρροπων κτιρίων εκ των οποίων τα δεκαεπτά (17) ευρίσκονται 
στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής και τα υπόλοιπα επτά (7) στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Αργοστολίου.  

Για τα προαναφερόµενα κτήρια εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψία Επικινδύνως Ετοιµόρροπων 
Κτηρίων (ΠΑΕΕΚ) από την ΥΑΣ. 

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-456/06 
Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των 
δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει 
από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους 
και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

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

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

                                                 
23   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων 
εργασιών. 
24  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. 



 

  

   

  

 

• 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 120 ηµερολογιακές ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης2544.  
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη απόφασή 

του να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. 
αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες2645 του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 

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

του Κ∆Ε. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί µέρους 

ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε2746.  
   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του Κ∆Ε. 
 

                                                 
2544  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται 
η άµεση έναρξη των εργασιών. 
2645  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. 
2746 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.  



 

  

   

  

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους  

όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε στον 
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκτόςι Φ.Π.Α.2847, (170.731,71) ήτοι στο ποσό των 
3.414,63 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 2948. Σφάλµατα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 

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

µικρότερο των έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 (α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον µέχρι  …………………….3049 

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

 
15.6 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο32. 
 
16.3 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 50.  
                                                 

2847 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής 
ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
2948 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
3049 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. 

3250 Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων, στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 



 

  

   

  

 

 
16.3             ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης 
 

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

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

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

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή 
αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή3651 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 
ΦΑΞ3752 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν 

                                                                                                                                            
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης  
33  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε και του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν. 
4281/2014. 
 

34
Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 

ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης 
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3752

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 



 

  

   

  

 

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. 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη 
του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα έξι (6) µηνών 3853 από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής3954 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 

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

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

ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό 
πληρωµής του έργου.  

 
 
 
 

                                                 
38  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  
3954  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ  Α’ 228)  



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

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

Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 

Οικοδοµικά 4055. 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

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

21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους4156, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

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

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ------ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας -------
---- µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)4357. 

21.5            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.  

 
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

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

2. 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 

                                                 
4055 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να 
προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα 
(βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 
πρόβλεψη.  
4156 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 
106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 
4357  Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 



 

  

   

  

 

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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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). 

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

9. 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 ικανότητα4458. 

                                                 
4458   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή 
Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η 
ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες 
τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση 
έργων παρεµφερών κατ’ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως 
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η 
εγκριτική απόφαση. 

 



 

  

   

  

 

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

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 45Α : 
 

23.3 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.4559 

φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 
στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.  

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

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 

                                                 
45Α 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014”. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους 
4559    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 



 

  

   

  

 

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 ισχύ4760 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  
23.4 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

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

23.3.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε 
φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.  
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση48 
(του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να 
αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα 
Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι 
ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. 
ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.  ∆εν απαιτείται προσκόµιση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα 
τα παραπάνω στελέχη. 
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

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

 

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

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση4961, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος 
του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια 
παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής 
του,  

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

                                                 
4760   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
4861 Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 



 

  

   

  

 

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

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

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

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα5062 που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε.  

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

                                                 
5062 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

  

 

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

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

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

 

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

 

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

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

ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.  

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

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

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: 
(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το 
ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται 
στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 
Κ∆Ε)51.63 

 

                                                 
5163   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.  



 

  

   

  

 

23.4 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας5264 
……………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Τα απαιτούµενα έξι (6)5465µηχανόσηµα 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.    

                                                 
5264  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. 
 



 

  

   

  

 

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

Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

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

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

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

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους 
ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ολογράφως και 
αριθµητικώς55. 66  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής5667.  

∆. 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.   

                                                                                                                                            
5465

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. 
5566

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. 
5667 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε 
περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

 
Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την  υπ’ αριθµ. 147/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έγινε µε την υπ’ αρίθµ. 
259/2014 Απόφαση.  

 
25.25868      Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

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

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

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

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

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

 
 

Αργοστόλι,  26 Νοεµβρίου 2014 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

                               ∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

                        Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                 
5868   Προαιρετική επιλογή. 
5968   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6068   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις 
συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των 
διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της 
διαδικασίας διαιτησίας του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 

 



 

  

   

  

 

 
Με την υπ. αριθ. ……./2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
 
 

 
 

                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου 
                             Αργοστόλι 
Ταχ. Κώδικας:    28100 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ∆’ ΦΑΣΗ 
 
 
 
Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 210.000,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)) 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α/Α:…….



 

  

   

  

 

 
 

                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου 
                             Αργοστόλι 
Ταχ. Κώδικας:    28100 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ∆’ ΦΑΣΗ 
 
 
 
Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 210.000,00 € 
 

 
 
  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)) 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

µε έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθµ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης 
και για κάθε οµάδα αυτού. 

 
 

--------------------------- 



 

  

   

  

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε 
ακέραιες µονάδες (%) 

  
Οµάδα 

 
Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθµ. 

 
1η 

 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των 

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

∆απάνη οµάδας 
µετά την έκπτωση 

σε ευρώ 

1η 
 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – 

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – 
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
125.053,41 

 
  

 

Άθροισµα δαπανών εργασιών 

κατά τη µελέτη Σσ= 

 
 

 
 

125.053,41 
 

Κατά τη 
προσφορά 

Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 
 

22.509,61 
 

18% ΧΣπ=  

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη 
µελέτη ΣΣ= 

 
147.563,02 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Σ∆Ε= 

 

 
 
 
 
                                      ΣΣ  -   Σ∆Ε                  147.563,02      -       
Μέση έκπτωση Εµ=-------------------- = -----------------------------------------------------------  =            %                      

ΣΣ                                       147.563,02 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

   

  

 

 
Από µεταφορά 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 
 

22.134,45 
 

 
 15% Σ∆Ε= 

 

 
Σύνολο Σ1 

 
169.697,47 

 

 
Π1= 

 

 
Αναθεώρηση  

 
1.034,24 

 

 
(1-Εµ)Χ  

24.148,33 

 

Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά τη 
µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

 
170.731,71 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Π2= 

 

 
 
 

………………………………………….. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αργοστόλι 26-11-2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
                       ∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
                     Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
 
 
 

 

                                                              
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Και αφού έλαβε υπόψη:  

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

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. . ………………………….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 



 

  

   

  

 

2) Το  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γ 
3) την   1625/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 259/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας µε σχετικό το σχέδιο δηµοπράτησης 
5) την εισήγηση της Προέδρου: 
 

 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 1) Εγκρίνει  ως έχουν τους παραπάνω  όρους  του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής 
προσφοράς  του  έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση» 
προϋπολογισµού  210.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ 
αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί 
Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των 
ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.  
Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 70.7422.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1.ποσό  
200.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ06900002 της ΣΑΕ 069 έτους 
2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας), 2. ποσό 10.000,00 € από Ίδια Έσοδα]. 
 
2)Ορίζεται   ηµεροµηνία  διεξαγωγής του διαγωνισµού η   30η  ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη  . 
3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 210.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
70.7422.03 του Προϋπολογισµού 2014 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς – ∆’ Φάση». 
 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                             
 
                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                           Α∆Α: 7ΗΓ6ΩΕ5-Ξ4Λ 
                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2 η   ∆εκεµβρίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      512   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : ∆ιερεύνηση τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών οργάνων των υποθέσεων 
απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   2   η  ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54439 /25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                        
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη   το 5 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «∆ιερεύνηση τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών 

οργάνων των υποθέσεων απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου.».έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Στις 11-08-2014 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς οι µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 

Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορούν η µεν 

πρώτη ανάκτηση ποσού 280.000 ευρώ από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση 

∆ηµοτικών ∆ρόµων» και η δε δεύτερη ποσό 175.417,80 ευρώ προερχόµενο από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου για το 

έργο «ΣΧΟΑΑΠ  ∆ήµου Ερίσου». 

Με σχετική σηµείωση στο τέλος του σώµατος των ως άνω αποφάσεων µας κατέστη γνωστό ότι αυτές 

προσβάλλονται µε ένδικα µέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λόγω της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτεί 

ο χειρισµός των ως άνω υποθέσεων, η άσκηση  των απαιτούµενων ενδίκων µέσων ανατέθηκε κατόπιν εισήγησης 



 

  

   

  

 

της Νοµικής Υπηρεσίας και σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο δικηγορικό γραφείο  «Σ. 

Μπρέγιαννος-Γ. Μπρέγιαννος και  Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.». 

Κατόπιν της µελέτης  του φακέλου των υποθέσεων η συνεργαζόµενη δικηγόρος του ως άνω 

δικηγορικού γραφείου κ. Μαριλένα Μουζακίτη έθεσε υπόψη µας ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι 

κατά των αποφάσεων απεντάξεως των πράξεων από το ΕΣΠΑ, που προηγήθηκαν της εκδόσεως των εκ λόγω 

αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης, δεν ασκήθηκαν ένδικα  βοηθήµατα από τους πρώην ∆ήµους µε 

συνέπεια τυχόν πληµµέλειες των αποφάσεων απένταξης να µην µπορούν να προσβληθούν µεταγενέστερα ούτε 

να µπορούν να ελεγχθούν από το ∆ικαστήριο παρεµπιπτόντως, µε αποτέλεσµα οι  εφέσεις που θα ασκηθούν 

κατά των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης να µην έχουν µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Μετά την 

κατάθεση των προβλεπόµενων εφέσεων και αιτήσεων αναστολής το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτό το αίτηµα 

για χορήγηση προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεµούσας αίτησης 

αναστολής όσον αφορά την δηµοσιονοµική διόρθωση του έργου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου ενώ 

απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής του πρώην ∆ήµου Ερίσου.  

Επισηµαίνεται  ότι η µη ευδοκίµηση των ανωτέρω ενδίκων µέσων θα έχει ως επακόλουθο την 

υποχρέωση του ∆ήµου να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 455.000 ευρώ περίπου πλέον τόκων καθώς η 

τοκοφορία δεν διακόπτεται, γεγονός ιδιαίτερα δυσχερές µε βάση τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου.  

Επιπρόσθετα τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά τον 

πρώην ∆ήµο Αργοστολίου κοινοποιήθηκε στον πρώην ∆ήµο στις 17-06-2010, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου 

8088/2010, ενώ η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά στον πρώην ∆ήµο Ερίσου κοινοποιήθηκε στον πρώην 

∆ήµο στις 16-09-2010, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου 3024/2010. 

Ενόψει της οικονοµικής ζηµιάς που υφίσταται ο ∆ήµος από τις ανωτέρω αποφάσεις και ενόψει της 

αδράνειας που επέδειξαν οι πρώην ∆ήµοι για την αντίκρουση των αποφάσεων απένταξης, παρόλο που έλαβαν 

νόµιµα και εµπρόθεσµα γνώση αυτών, προτείνω στην Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για τη 

διερεύνηση των υποθέσεων υπηρεσιακά ώστε να εξακριβωθούν οι λόγοι που από τους πρώην ∆ήµους 

απεµπολήθηκαν τα δικαιώµατα για προσβολή των ανωτέρω αποφάσεων, τα µονοµελή ή συλλογικά όργανα που 

αποφάσισαν αυτό και οι τυχόν  ευθύνες των εµπλεκοµένων, οι οποίες εντέλει επιβάρυναν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

στην επιστροφή των χρηµάτων αυτών.   

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Η βασική αιτία που δηµιουργεί τα προβλήµατα είναι η µη  
επαρκή και σταθερή χρηµατοδότηση των ∆ήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό ώστε να καλύπτονται οι λαϊκές  
ανάγκες για έργα και υπηρεσίες. Με τα προγράµµατα αντιµετωπίζονται επιλεκτικά και  αποσπασµατικά τα προβλήµατα 
 του λαού. Επίσης δηµιουργούνται «ζητήµατα» µεταφοράς χρηµάτων για άλλα έργα και υπηρεσίες που δεν υπάρχει 
 χρηµατοδότηση αλλά απαιτείται η άµεση αντιµετώπιση τους. 
Το θέµα εµείς δεν το βλέπουµε κάτω από µια µικροκοµµατική αντιπαράθεση για ευθύνες µόνο προσώπων και όχι πολιτικών  
ώστε να υπάρχει αποπροσανατολισµός και συγκάλυψη αυτής της πολικής. Τα  λέµε αυτό µε βάση την εµπειρία του  
παρελθόντος και µε την έννοια ότι οι προηγούµενες και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή κινούνται στην ίδια ράγα εντός των τειχών. 
Ψηφίζουµε το θέµα µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 
 ότι η επιτροπή που θα συσταθεί πρέπει να είναι αξιόπιστη, να έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και να µας πείτε αν  
διαπιστωθούν ευθύνες τι θα κάνετε µετά». 

   και αφού έλαβε υπόψη: 
1)  το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου :   



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
   

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την διερεύνηση   τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών οργάνων των παραπάνω υποθέσεων 

απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου υπηρεσιακά , ώστε να 

εξακριβωθούν οι λόγοι που από τους πρώην ∆ήµους απεµπολήθηκαν τα δικαιώµατα για προσβολή των ανωτέρω 

αποφάσεων, οι οποίες εντέλει επιβάρυναν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην επιστροφή των χρηµάτων αυτών.   

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η  Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Σοφία  Γαρµπή  
                                                             Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                             Α∆Α: 67ΚΘΩΕ5-Χ0Ζ                             
                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2  η  
∆εκεµβρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     513  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ  Έγκριση  σχεδίου  των ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου Κεφαλονιάς» µε κωδ. MIS 483367 στο ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» στην 
πρόσκληση 59 του ΕΦ ΕΕΤΑΑ. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   54439/25 -11-2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                         
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                             
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το  6 ο θέµα εκτός     ηµερήσιας διάταξης « Έγκριση σχεδίου  των ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου Κεφαλονιάς» µε 
κωδ. MIS 483367 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής» στην πρόσκληση 59 του ΕΦ ΕΕΤΑΑ.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
την υπ αρίθµ.  55449/ 1 -12-2014  εισήγηση  του τµήµατος Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου  

 κ. Αλεξάνδρας Ποταµιάνου  στην οποία αναφέρει τα παρακάτω : 

 
ΘΕΜΑ:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου Κεφαλονιάς» µε κωδ. MIS 483367 στο ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» στην 
πρόσκληση 59 του ΕΦ ΕΕΤΑΑ. 

 
 

Ενηµέρωση :  
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. απόφαση 238/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς έγινε: 



 

  

   

  

 

• αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης της πράξης «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη 

∆ήµου Κεφαλονιάς  µε κωδ. MIS 483367 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας« ΤΠΕ και βελτίωση 

της ποιότητας ζωής » στην πρόσκληση 59 του ΕΦ ΕΕΤΑΑ. 

• Έγκριση για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014 µε την εγγραφή της Πράξης στο 

Τεχνικό Πρόγραµµα καθώς και την τροποποίηση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2014 µε 

πίστωση ποσού 61.500,00 ευρώ (µε ΦΠΑ ) ως εξής:  
-∆ηµιουργία του Κ.Α Εσόδων 1322.29 µε τίτλο Επιχορήγηση για το έργο ∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του 
πολίτη ∆. Κεφαλονιάς ποσού 61.500,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

-∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7425.35 µε τίτλο ∆απάνες διαχείρισης αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆. 
Κεφαλονιάς ποσού 61.500,00ευρώ (µε ΦΠΑ).  

 

Ως εκ τούτου και έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµεθα : 

Την έγκριση του σχεδίου κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας της πράξης µε τίτλο: 
«∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου Κεφαλονιάς»  προϋπολογισµού 61.500,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

Συνηµµένα: 1. Τεύχη ∆ιακήρυξης                                      Η Προϊστάµενη  του Τµήµατος 

    2. Περίληψη ∆ιακήρυξης                                        Αλεξάνδρα Ποταµιάνου. 

 

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 61.500,00  € (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%) 

∆ιάρκεια: 3 µήνες 

 

 

∆ιαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η  οικονοµικά πλέον συµφέρουσα προσφορά 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο:   

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού:  

Κωδικός ΟΠΣ:   483367 



 

  

   

  

 

                                        Περιεχόµενα 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό. 

 

1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών και την προµήθεια των 
αγαθών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης (εφεξής το Έργο). 

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) µε την Απόφαση CCI 
2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς ως 
∆ικαιούχο της πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 483367 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

 

1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική 
συµµετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης 
(ΣΑΕ) 2014ΣΕ25580160 

Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα µία χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, € 61.500 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 50.000 + ΦΠΑ (23%): € 11.500).  

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

- ∆ιεύθυνση έδρας:  Παναγή Βαλλιάνου 7 Αργοστόλι 28100 

- Τηλέφωνο: 2671022138 

- Fax: 2671020150  

- E-mail: alexpotamianou@kefallonia.gov.gr  

- Πληροφορίες: Ποταµιάνου Αλεξάνδρα 



 

  

   

  

 

 

 

1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι ακόλουθες διατάξεις: 

1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

2. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 
ισχύει,  

3. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,  
4. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
5. του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει, 
6. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού 

πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», 

7. του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές»,  

8. του Π.∆. 113/2010  (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 
9. της Υ.Α υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 

Β΄ 540), όπως ισχύει, 
10. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267 Α΄) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει, 
11. τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει 

να αναλαµβάνουν τα κράτη - µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, 
12. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 
13. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 
14. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

15. των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις  

 

1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 

Στον ελληνικό τύπο και δη στις εφηµερίδες …………………………………… και ………………………, στις οποίες 
δηµοσιεύθηκε στις XX/12/2014 και  στις XX/12/2014 αντίστοιχα. 

Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής 
(http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr.php?lang=GR) στις XX/12/2014. 

 

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
το αργότερο µέχρι τις XX/12/2014 και ώρα <12.00> στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

 



 

  

   

  

 

1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιεύθυνση Οικονοµική, τµήµα 
Προµηθειών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο είτε από τρίτο, ειδικώς 
εξουσιοδοτηµένο από τον ενδιαφερόµενο, πρόσωπο, είτε µε ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier), ο ∆ήµος Κεφαλονιάς δεν 
έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 
(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε ο ∆ήµος 
Κεφαλονιάς να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που 
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στον ∆ήµο Κεφαλονιάς 
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της 
µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 
<(http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr.php?lang=GR)>, για τη διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την πληρότητα 
του περιεχοµένου της οποίας ουδεµία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, επίσης, να αποστέλλουν τα στοιχεία 
τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Σε περίπτωση τυχόν 
παράλειψης συµπλήρωσης των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τυχόν ελλείψεων ή πληµµελειών κατά τη 
συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, την ευθύνη για την µη ενηµέρωσή του φέρει ο Υποψήφιος.  

 

 

1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο 
της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την XX/12/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσοι έχουν 
παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή των Προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος 
δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(e-mail) προς τη διεύθυνση: <(alexpotamianou@kefallonia.gov.gr)>, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να 
απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα 
έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Σηµειώνεται ότι τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και 
τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 



 

  

   

  

 

2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό 
σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, τα οποία:  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – 
µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη 
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών  

• δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην παροχή υπηρεσιών παρόµοιων µε αυτές του παρόντος 
διαγωνισµού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νοµικών ή φυσικών 
προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, 
που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα µέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει 
να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο σύνολο ή σε τµήµα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το 
αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού,  

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στις παραγράφους ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
(2.4) και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής (2.5). 

 

2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

Αποκλείονται από τον ∆ιαγωνισµό:  

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής (2.1.). 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (2.4).  

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής (2.5).  

• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα. 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα.  

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, λαµβάνουν µέρος στην παρούσα διαδικασία, συµµετέχοντας σε 
περισσότερες της µιας υποψηφιότητες είτε ως υποψήφιοι είτε ως µέλη ένωσης, κοινοπραξίας ή υπό 
σύσταση κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι  είτε ως «δανειστές εµπειρίας», σε οποιονδήποτε συνδυασµό 
µεταξύ τους, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συµµετέχουν. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, λαµβάνουν µέρος στην παρούσα διαδικασία, δηλώνοντας ως µέλη στην 
Οµάδα Έργου τους στελέχη, που δηλώνονται στην Οµάδα Έργου άλλου Υποψηφίου, µε ποινή 
αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συµµετέχουν τα ίδια µέλη της Οµάδας Έργου. 

 

2.3 Γενικοί όροι συµµετοχής 



 

  

   

  

 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν 
αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει 
ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για 
καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

4. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας / 
προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή 
όρων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή / και της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το 
διαγωνισµό.  

5. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση 
κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη 
τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για 
τους υποψήφιους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των 
στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

8. Η υπεργολαβική ανάθεση τµηµάτων της Σύµβασης σε τρίτους δεν επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του 
Αναδόχου, ο οποίος παραµένει µόνος υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της παρούσας. 

 

2.4 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, την εγγυητική επιστολή συµµετοχής (παρ. 1 
του κατωτέρω πίνακα) και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά Συµµετοχής (παρ. 2, 3 και 4 του 
κατωτέρω πίνακα).  

Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν, προς διευκόλυνση της Επιτροπής του διαγωνισµού και της αναθέτουσας 
αρχής, στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο Εγγύηση Συµµετοχής (2.6) 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, στις οποίες θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο Υποψήφιος (ή ο 

ΝΑΙ   
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νόµιµος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι: 

1. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή ή σε 
άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, συνδιαλλαγής ή σε άλλη 
ανάλογη διαδικασία.  

2. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών 
σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

3. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς εγγεγραµµένος 
στο οικείο Επιµελητήριο, µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελµα τους). 

4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα 
προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής  τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε τα 
κατωτέρω αναφερόµενα. 

5.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα. 

6. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς ο Υποψήφιος 
(εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας (Ως νόµιµοι εκπρόσωποι του υποψηφίου νοούνται οι 
διαχειριστές της ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, και ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων / Εντεταλµένος Σύµβουλος της ΑΕ), 

7. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

8. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.  

9. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

10. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης κατά της 
αναθέτουσας αρχής λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού. 

3.  Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφά τους, 
και συγκεκριµένα: 

 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

− ΦΕΚ σύστασης, 

− Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

ΝΑΙ   
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δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή 
επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), 

− ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή η απόφαση των 
εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού 
προσώπου, 

− Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί έγκρισης της συµµετοχής του 
νοµικού προσώπου στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή 
της Προσφοράς από άτοµο πλην του νοµίµου εκπροσώπου  

− Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις 
καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των Προσφορών.  

 

   Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ή Ε.Ε: 

− Αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις του µέχρι 
την υποβολή της Προσφοράς, 

− Πιστοποιητικό της  αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των Προσφορών. 

4.  Εάν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία οφείλει να καταθέσει: 

− Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας χωριστά όλα τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, (ανάλογα µε την περίπτωση: 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός) και συγκεκριµένα τις υπεύθυνες 
δηλώσεις της παρ. 2 και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της παρ. 3.  

− Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από την οποία προκύπτει η έγκριση για τη συµµετοχή 
του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό  

− Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
µε το οποίο συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία στο οποίο κατ’ 
ελάχιστον: 

• Θα αναφέρεται ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας. 

• Θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα 
οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή  σαφήνεια το µέρος του 
Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της Προσφοράς, 

• Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό 
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας (leader), 

ΝΑΙ   
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• Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο 
∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής  

• Θα ορίζεται  αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας  

− Υπεύθυνη δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί αποδοχής του 
διορισµού του. 

− Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του διορισµού 
του. 

 

2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των 
παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά 
στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

2.5.1. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 

1. 

Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  µεγαλύτερο από το 150% του 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισµού του Έργου (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

1.1 

 

Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την 
Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος,  έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλει 
εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τις οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012, 2013).  

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, 
υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ή, άλλο αντίστοιχο 
έγγραφο, σύµφωνα µε την χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου.  

- Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισµών ή 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της προαναφερόµενης προϋπόθεσης συµµετοχής.  

- Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 
καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας 
του και για την στάθµιση του µέσου όρου του κύκλου εργασιών θα λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος 
εργασιών του προς τα έτη των διαχειριστικών χρήσεών του.  

 

 

2.5.2. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 
ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα, ο Υποψήφιος πρέπει να :  



 

  

   

  

 

• διαθέτει επαγγελµατική µεθοδολογία στον τοµέα της ανάλυσης, σχεδιασµού και ανάπτυξης ή 
παραµετροποίησης λογισµικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης 
λογισµικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και 
παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) 
πληροφορικών συστηµάτων 

• διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, οντότητες (ενδεικτικά Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα 
την Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής και την Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής, ή 
ισοδύναµες δοµές µε αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου 
πληροφορικής 

• διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικών / 
πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο να είναι σε ισχύ.   

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος ή 
τµηµάτων του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα (παρ. 1.4), 
συνοδευόµενο από σχετικές δηλώσεις συνεργασίας µε τον υπεργολάβο.  

Ο δηλωθείς υπεργολάβος πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στην παροχή υπηρεσιών παρόµοιων µε 
αυτές του παρόντος διαγωνισµού, να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και να διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο 
ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο να 
είναι σε ισχύ. 

 

  

Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει τις  ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, καταθέτοντας µε την 
Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του Υποψήφιου: 

- επιχειρηµατική δοµή,  

- τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί  

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες), οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη 
Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

1.2 Περιγραφή των µέτρων ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελµατικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών µέτρων 
που έχει λάβει ο Υποψήφιος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόµενων υπηρεσιών ανάλυσης, 
σχεδιασµού και ανάπτυξης ή παραµετροποίησης λογισµικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, 
ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης, εγκατάστασης λογισµικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης 
και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της 
λειτουργίας) πληροφορικών συστηµάτων. 

1.3. Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών 
συστηµάτων, σε ισχύ. 

1.4 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό 
ανάθεση Έργου, υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον:  

α) τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο ως ακολούθως:  

Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο Υποψήφιος 
να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου Ηµεροµηνία 
∆ήλωσης 



 

  

   

  

 

Συνεργασίας 

   

   

β) Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του υπεργολάβου,  το τµήµα του 
έργου που θα αναθέσει σε υπεργολάβο και ότι ο υπεργολάβος αποδέχεται την εκτέλεση του έργου αυτού.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου στην οποία θα δεσµεύεται να συνεργαστεί µε τον Υποψήφιο για την 
εκτέλεση συγκεκριµένου τµήµατος του υπό ανάθεση έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ότι αποδέχεται 
την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος και ότι µπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες 
αναλαµβάνει.   

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και ότι, σε περίπτωση που 
το Έργο κατακυρωθεί στον Υποψήφιο µε τον οποίο συνεργάζεται, θα το προσκοµίσει µαζί µε τα λοιπά 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του Υποψηφίου. 

ε) Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) σε ισχύ στο όνοµα του υπεργολάβου στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και 
εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων σε ισχύ. 

2. 
Ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία για την υλοποίηση του υπό 
ανάθεση Έργου. Συγκεκριµένα: 
 
α) κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία έξι (6) έτη (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013) τουλάχιστον δύο (2) έργα αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση, 
 
β) η συνολική συµβατική αξία των αντίστοιχων έργων, που έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία κατά τα τελευταία έξι (6) έτη, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τον προϋπολογισµό του υπό ανάθεση έργου, µή συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 
 

Ως αντίστοιχο Έργο ορίζεται το Έργο, που αφορά σε όµοιο ή ισοδύναµο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης 
φυσικό αντικείµενο. 

2.1  Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την 
Προσφορά του (εντός  του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο Υποψήφιος κατά τα τελευταία έξι (6) έτη (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013) και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α
/
Α 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 
ΤΟΥΕΡΓ
ΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ
-

ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΣΥΝΟΠΤΙ
ΚΗ 

ΠΕΡΓΡΑΦ
Η 

ΣΥΝΕΙΣΦ
Ο 

ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολ
ογισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

(τύπος & 
ηµ/νία) 

        

Όπου: 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  Αποδεικτικά της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. Ειδικότερα: 

o εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση (πρωτόκολλο) 



 

  

   

  

 

όλα τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα.  

o εάν ο Πελάτης είναι  Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 
βεβαίωση οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση εξόφλησης του έργου υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
Ιδιωτικού Φορέα, περιλαµβάνουσα όλα τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα.    

o εάν από τα προαναφερόµενα έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οριστικής παραλαβής κλπ) δεν 
προκύπτουν τα ζητούµενα στον ανωτέρω πίνακα στοιχεία προσκοµίζεται υποχρεωτικά και η σχετική σύµβαση ή 
κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο για τη απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων.  

o Μόνη η σχετική Σύµβαση Έργου, χωρίς να συνοδεύεται από τα αποδεικτικά της επιτυχούς ολοκλήρωσής 
της, δεν αποτελεί, σε καµία περίπτωση, στοιχείο απόδειξης της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου και της 
προϋπόθεσης συµµετοχής. 

Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 
δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες, που αναφέρονται στον Πίνακα του Υποψηφίου. 

3. Ο Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Οµάδα έργου ικανή και αξιόπιστη ώστε να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις 
του Έργου, έχουσα την απαιτούµενη εξειδίκευση, επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία. Συγκεκριµένα, ο 
Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Οµάδα Έργου, που απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστον, από : 

- ένα Υπεύθυνο Έργου (project manager), ο οποίος διαθέτει πτυχίο (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και επαγγελµατική εµπειρία, που αποκτήθηκε τα τελευταία έξι (6) έτη εκ 
της συµµετοχής του ως project manager στην υλοποίηση αντίστοιχου έργου.  

- δύο (2) στελέχη ειδικότητας Πληροφορικής, τα οποία διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής Σχολής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής, και επαγγελµατική εµπειρία, που 
αποκτήθηκε τα τελευταία έξι (6) έτη, εκ της συµµετοχής τους σε υλοποίηση αντίστοιχου έργου.  

- Όλα τα άτοµα της οµάδας έργου, που θα δηλώσει στην προσφορά του ο Υποψήφιος θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον πενταετή  εµπειρία αντίστοιχη µε τα καθήκοντα, που αναλαµβάνουν, πλην του µη επιστηµονικού 
προσωπικού (π.χ. γραµµατεία).69 

  

Ο Υποψήφιος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να 
συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης: 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακα των υπαλλήλων ή στελεχών του Υποψήφιου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο 
υπόδειγµα: 

Α/
Α 

Εταιρία (σε περίπτωση 
Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήµα υλοποίησης 

Ανθρωποµήν
ες 

Ποσοστό 
συµµετοής* 
(%) 

      

      

      

   

 

                                                 
69 βλ. σχετική παρατήρηση στο τεύχος Α΄ 



 

  

   

  

 

Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Οµάδα Έργου υπαλλήλων ή στελεχών του Υποψηφίου, στις 
οποίες θα δεσµεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει µαζί του, να συνεργαστούν µε τον Υποψήφιο, σε 
περίπτωση που του ανατεθεί η σύµβαση, στην Οµάδα Έργου και για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί  και ότι 
µπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα καθήκοντα τα οποία αναλαµβάνει.    

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο Μέρος Γ της 
∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 
εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει, όπως προκύπτει 
από τον ρόλο που κατέχει στην οµάδα Έργου. 

 

2.5.3 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των στοιχείων τεκµηρίωσης των ελαχίστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής 

1. Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεκµηρίωσης, που ζητούνται ανωτέρω και τα οποία έχουν συνταχθεί ή εκδίδονται 
σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Οι ζητούµενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, µπορούν να φέρουν ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρµογή 
του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007. 

Υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής από αλλοδαπές εταιρίες  

1.   Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 3 δεν εκδίδονται 
πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να προσκοµισθεί επιπλέον και Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου ή του νοµίµου εκπροσώπου του περί 
του ότι τα δικαιολογητικά αυτά δεν εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασής του ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις 
προαναφερόµενες περιπτώσεις και ότι, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκοµίσει  προς 
αναπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετική ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. 

 

2.   Εάν στην χώρα εγκατάστασης του Υποψηφίου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δηµοσίευσης των σχετικών 
στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της παρ. 3 να αντικατασταθούν από επίσηµες 
βεβαιώσεις του αρµόδιου Εµπορικού Επιµελητηρίου, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου 
ενώπιον Συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της 
οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από συµβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική αρχή.   

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό 
τους, εφόσον είναι ρητά εξουσιοδοτηµένος προς τούτο µε το ιδιωτικό συµφωνητικό. 

3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από τα µέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας, µε εξαίρεση την προϋπόθεση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο και το ISO 9001 (εφόσον το µέλος 
της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας εκτελεί τµήµα του έργου που αφορά στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση 
λογισµικών/πληροφοριακών συστηµάτων), τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν  κάθε µέλος ξεχωριστά της από κοινού 
υποψηφιότητας.  



 

  

   

  

 

∆άνεια εµπειρία 

Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, από τρίτους, κατ’ αναλογική εφαρµογή του 
άρθρου 46 παρ. 3 του Π∆ 60/2007 (δάνεια εµπειρία). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση, εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής: α) της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου ότι θα θέσει στη διάθεση 
του υποψηφίου τους αναγκαίους για την εκτέλεση της σύµβασης (τεχνικούς ή/και οικονοµικούς) πόρους, και β) τα 
ζητούµενα µε την παρούσα δικαιολογητικά (στοιχεία τεκµηρίωσης) για την απόδειξη της τεχνικής ή/και της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού ή η 
αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να ζητήσει, οποτεδήποτε και πάντως υποχρεωτικά πριν από 
την υπογραφή της σύµβασης, την προσκόµιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης του τρίτου, εφόσον είναι 
νοµικό πρόσωπο, προκειµένου να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της δέσµευσής του 

∆ιευκρινίσεις  

Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και στοιχείων τεκµηρίωσης. Ο υποψήφιος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να παράσχει τις ζητούµενες 
διευκρινίσεις εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. 

Ο Υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης 
που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία 
δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

 

2.6 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
προϋπολογισµού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι χίλια Ευρώ, 1.000,00 € (2% του 
προϋπολογισµού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.) 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή 
άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του 
ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν 
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος 
διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία 
για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος στο Μέρος ΄Γ. 

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, δεν προσκοµίσει εµπροθέσµως 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να 
καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση 
από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους - προσφέροντες εντός 
τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης 
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύµβασης. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 



 

  

   

  

 

 

3  Τεχνική προσφορά  

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα τµήµατα και τις απαιτήσεις της 
Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα περιλαµβάνονται στον Φάκελο 
Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται ιδιαίτερα, σε χωριστό φάκελο, που ακολουθεί το φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και φέρει τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Το παράρτηµα υποβάλλεται σε τόσα αντίγραφα όσα και η τεχνική προσφορά. 
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του Προσφέροντος (Επωνυµία, 
∆ιεύθυνση, τηλέφωνα, fax, e– mail) και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει, µε ποινή 
αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω σε σειρά: 

 

1 Χαρακτηριστικά προσφερόµενης λύσης 

1.1 Αρχιτεκτονική 

1.2 Τεχνολογίες Υλοποίησης 

1.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές 

1.4 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, ∆ιαλειτουργικότητας, Ευχρηστίας και Προσβασιµότητας 

2 Μεθοδολογία Υλοποίησης, Φάσεις, Χρονοδιάγραµµα 

2.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου 

2.2 Φάσεις έργου – παραδοτέα 

2.3 Χρονοδιάγραµµα 

3 Προσφερόµενες Υπηρεσίες 

3.1 Εκπαίδευση 

3.2 Εγγύηση συντήρηση 

3.3 Πιλοτική Λειτουργία          

3.4 ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας 

4 Πίνακες Συµµόρφωσης 

5 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές 

• Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

• Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο Υποψήφιος υποχρεούται να 
αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (χωρίς τιµές). 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 



 

  

   

  

 

- τεκµηριωτικό υλικό για το λογισµικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψηφίου και απαντά στις 
επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης 

 

3.1 Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συµµόρφωσης 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 
θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της 
προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούµενη ως 
απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 
πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 
στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή 
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 
σχετικό όρο. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα 
περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του 
υποψηφίου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός 
πίνακας των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 
µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί 
η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

3.2 Τρόπος σύνταξης τεχνικής προσφοράς 

Οι Τεχνικές Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί κατά τη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 
της ∆ιακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς 
απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον υποψήφιο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 
της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ηµεροµηνίας αποσφράγισης. 



 

  

   

  

 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 

Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, των 
οποίων η γνωστοποίηση στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει 
να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια 
Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά 
των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών 
εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η 
αρµόδια Επιτροπή. 

 

4 Οικονοµική Προσφορά 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει 
συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς. 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο Υποψήφιος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς. 

Η Οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µην φέρει διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η Οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα µέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, 
που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  

∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν 
ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονοµικής προσφοράς 
του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  

Οι τιµές της Οικονοµικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωσή 
τους για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού του 
παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

Τεκµαίρεται ότι, για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει 
υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα 
απασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου του παρόντος 
∆ιαγωνισµού, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης 
και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 



 

  

   

  

 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις 
τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, 
για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υποψήφιος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά 
τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε προσφερόµενο είδος, για 
να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. 
Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε 
µηδενική αξία. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή 
µονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν 
τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

5 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες από την επόµενη µέρα 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη 
λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριών (3) µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
Προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή µέρος της αποσυρθεί, ο Υποψήφιος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

 

6 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισµού. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 
Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

 



 

  

   

  

 

7 Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 

7.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. 
Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο 1.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία 
και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της 
Αναθέτουσας Αρχής όπου γίνεται και χρονοσήµανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής τους. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

7.2 Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται 
µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παρ. 2.3 και 2.4 και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής της παρ. 2.5. Τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου, τα οποία 
προσδιορίζονται στην παρ. 3. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου, τα οποία 
προσδιορίζονται στην παρ. 4  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των 
Προσφορών των υποψηφίων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- δύο (2) αντίγραφα, 



 

  

   

  

 

- δύο (2) πλήρη ηλεκτρονικά αρχεία σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών φυλλαδίων, που 
θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονοµική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της και του 
αντικλήτου της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Το αντίτυπο, που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να µονογράφεται σε κάθε σελίδα του από τον υποψήφιο. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

 

8 ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών  

8.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης   Προσφορών και Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

8.1.1. ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών των Υποψηφίων και ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχοµένου αυτών 
γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο 
χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται 
κάθε φορά από τον Πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, µετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση 
των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να παρίστανται στην εν λόγω διαδικασία δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνει και αριθµεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς του κάθε 



 

  

   

  

 

υποψηφίου σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους, τον αποσφραγίζει και µονογράφει τους περιεχόµενους σε 
αυτόν «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και «Φάκελο Οικονοµικής 
Προσφοράς».  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση τον «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν και καταγράφει τα εν λόγω 
έγγραφα στο Πρακτικό της µε τη σειρά, που απαιτούνται στην παρούσα. 

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών 
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή 
και φυλάσσεται. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει 
σχετικό Πρακτικό, στο οποίο καταγράφει τους υποψηφίους, που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις συµµετοχής, και τους υποψηφίους που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο 
διαγωνισµό και τους λόγους του αποκλεισµού τους. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και, µε µέριµνά του, η απόφασή του 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους . Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η 
ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους των οποίων η Προσφορά ως 
προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή.  

Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι Τεχνικής και 
Οικονοµικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε επόµενη δηµόσια συνεδρίασή της, αρµοδίως γνωστοποιούµενη στους 
υποψηφίους, αποσφραγίζει τον «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα πρωτότυπα 
έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) και καταγράφει στο Πρακτικό της τα 
έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι υποψήφιοι µπορούν, 
εάν το επιθυµούν, παρίστανται δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση ή δια ειδικώς προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε 
υποψηφίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, και προβαίνει στη βαθµολόγηση της 
Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 8.1.3 της παρούσας και τους 
συντελεστές βαρύτητας αυτών, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές που 
απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, καθώς και ο Πίνακας Βαθµολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά 
φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, που από λεκτική αποτύπωση της αιτιολογίας της βαθµολογίας των 
υποψηφίων.  

Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται 
σχετικά, και, µε µέριµνά του, η σχετική απόφασή του γνωστοποιείται στους υποψήφιους. Με την ίδια απόφαση 
δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών 
των οποίων η Προσφορά ως προς την τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.  

Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς 
τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του «Φακέλου 
Οικονοµικής Προσφοράς», αρµοδίως γνωστοποιούµενη εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι 
µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες κατά την αποσφράγιση δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή δια 
ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», αριθµεί και 
µονογράφει τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν.  

Εν συνεχεία, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, εξετάζει και αξιολογεί την Οικονοµική προσφορά κάθε 
υποψηφίου, προβαίνει σε στάθµιση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών και συντάσσει σχετικό Πρακτικό 



 

  

   

  

 

αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός Πίνακας Βαθµολογίας των 
διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά του Λi και ανακοινώνεται στους υποψηφίους.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου ως 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται µε απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και, µε µέριµνά του, 
γνωστοποιείται στους υποψηφίους το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνική και Οικονοµική 
Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Όσοι από τους υποψήφιους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών 
(σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτηµά τους προς την αρµόδια Επιτροπή και 
ειδοποίησή τους από αυτή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της 
Αναθέτουσας Αρχής  και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, 
αναπαραγωγή ή αναµετάδοση. 
 
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα 
οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής  σε δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των 
Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο, ο οποίος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από την µε απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

 

8.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά.  

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο 
στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας Προσφοράς µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 



 

  

   

  

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 
τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα 
οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

8.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (%) 

Σχετικές παρ. Α 
ΜΕΡΟΥΣ & 
Πινάκων 
Συµµόρφωσης 

1 Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου (5%)  

1.1 
Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του αντικειµένου του 
έργου 

5% Α1.1, Α1.2 

2 Χαρακτηριστικά προσφερόµενης λύσης (55%)  

2.1 
Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά 
Χαρακτηριστικά Λύσης. 

10% Α1.3 

2.2 Τεχνολογίες Υλοποίησης - Λειτουργικές Προδιαγραφές 
40% Α1.4.1, Α1.4.2, 

Α1.4.3, Α1.4.4 

2.3 
Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, ∆ιαλειτουργικότητας, Ευχρηστίας 
και Προσβασιµότητας 

5% Α1.4.7, Α1.4.5, 
Α1.4.8, Α1.4.6 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου (25%)  

3.1 
Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρµογή στις 
Τεχνολογικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 

10% Α1.9 

3.2 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσηµα, 
Χρονοδιάγραµµα) 

5% Α1.5, Α1.6, Α1.7 

3.3 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% Α1.10 

4 Προσφερόµενες Υπηρεσίες (15%)  

4.1 Εκπαίδευση  5% Α1.8.2 

4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας & συντήρηση 2,5% Α1.8.5 

4.3 Πιλοτική Λειτουργία 2,5% Α1.8.3 

4.4 ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας 5% Α1.8.4 

Σύνολο 100%  

  



 

  

   

  

 

(α) Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της:  

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση. 

- παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσεις της 
προκήρυξης.  

- παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά την παρουσίαση λύσεων (εάν ζητηθούν). 

- δεν καλύπτουν ακριβώς έστω και µία υποχρεωτική απαίτηση της διακήρυξης, σύµφωνα µε τους 
πίνακες συµµόρφωσης. 

(β) Εν συνεχεία, προβαίνει στη βαθµολόγηση των υπολοίπων Τεχνικών Προσφορών, σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.  

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 100 έως 120 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις της διακήρυξης. 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις 
της διακήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις [απαράβατοι όροι] ή/και 
λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Τα αποτελέσµατα των παρουσιάσεων ή διευκρινίσεων, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη στην 
αξιολόγηση, σε συνδυασµό µε τα κριτήρια αξιολόγησης.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία 
της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.  

 

8.1.4 ∆ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:  

• το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ  

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου.  

 

8.1.5 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, µε 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται 
να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) 
ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της παρ. 8.2 της παρούσας, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια 
Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 
Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 
διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική 
Προσφορά. 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του απόφαση και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο 
στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης.  



 

  

   

  

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή  
καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο, να υποβάλλει τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

8.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ο Υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:  

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά  την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,   από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν 

ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά  την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου. 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση του υποψήφιου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι  

α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

 γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε.  

δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης 

   

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του Υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

   

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά  την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

   

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου 

   



 

  

   

  

 

11.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Υποψήφιος λειτουργεί νόµιµα.  ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του Υποψήφιου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  µέσω 
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του 

ΝΑΙ    

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται 



 

  

   

  

 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού 
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



 

  

   

  

 

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος 
µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από 
αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει 
τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  µέσω Αντιπροσώπου που δεν 
είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 



 

  

   

  

 

µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη 
δήλωση του Υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 
συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

2.  Την συµβολαιογραφική πράξη περί συστάσεως κοινοπραξίας στην οποία 
θα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι ίδιοι όροι µε το 
προσκοµισθέν ιδιωτικό συµφωνητικό περί συστάσεως κοινοπραξίας, 
καθώς και ο όρος ότι ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έχει δικαίωµα 
είσπραξης του συµβατικού τιµήµατος για την παροχή της υπηρεσίας από 
την αναθέτουσα αρχή.  

ΝΑΙ   

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής.  

 

8.3 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.1. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 2.4. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής της παρ. 2.5. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
∆ιακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση του Έργου είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 
ζητούµενη. 



 

  

   

  

 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

11. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων 
υπηρεσιών/προϊόντων. 

12. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 90% της 
διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη 
της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία 
της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

13. Προσφορά στην οποία διατυπώνονται αιρέσεις, όροι ή επιφυλάξεις, ή προσφορά στην οποία 
περιλαµβάνεται αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά.  

14. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, προϊόν ή 
υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη ∆ιακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην 
των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των Πινάκων Οικονοµικής 
Προσφοράς χωρίς τιµές. 

16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές και των 
αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές. 

17. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

18. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα Demo (όπως ζητούνται στους πίνακες 
προδιαγραφών). 

Η Αναθέτουσα Αρχή  επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 
∆ιαγωνισµός, Προσφορά Υποψηφίου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 
αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 

8.4 Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νοµιµότητας 
της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύµφωνα το Π∆ 28/1980. 

 

8.5 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους 
λοιπούς συµµετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, 

(ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 

(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, 

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο. 



 

  

   

  

 

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

 

9 Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

9.1  Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης, τόπος παροχής – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής  και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση, η οποία θα έχει διάρκεια τριών (3) 
µηνών από την ηµεροµηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της Σύµβασης ως ηµεροµηνία έναρξης 
υλοποίησης του Αντικειµένου της παρούσας.  

2. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη 
και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της 
εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα 
παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η 
παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης 
προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

4. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής  η Εγγύηση 
Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή  αποφασίζει την 
ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις 
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος στο Μέρος ΄Γ. 

6. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση, επιστρέφεται µετά 
την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων 
υποψηφίων Αναδόχων επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον ληφθεί προκαταβολή) 
επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

8. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να παρέχει µέρος ή το σύνολον των απαιτούµενων υπηρεσιών σε χώρο που θα 
του διαθέσει στην έδρα της.  

9. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση έτοιµου του λογισµικού, στα πλαίσια 
της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα 
Αρχή  δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

 

9.2  Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Στην Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 

1.  α) Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος στο Μέρος Γ.  



 

  

   

  

 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του 
Έργου. 

2.  Το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

Σε περίπτωση που στην Οικονοµική Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής, 
θεωρείται ότι ο Υποψήφιος δεν επιθυµεί να λάβει προκαταβολή και θα πληρωθεί το σύνολο του συµβατικού 
τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

Η πληρωµή του συνόλου ή του υπολοίπου συµβατικού τιµήµατος, αναλόγως του τρόπου πληρωµής, που έχει 
επιλέξει ο Ανάδοχος, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, µε την 
προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόµο βαρύνει αυτόν. Σηµειώνεται 
ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 
(ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωµής 
προ φόρων και κρατήσεων βάσει του Ν. 4013/2011. 

 

9.3  Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε 
λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

9.4  Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης, που έχει προσφέρει, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% της συµβατικής τους αξίας, χωρίς 
Φ.Π.Α. και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες.  

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο είτε µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης 
είτε µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάπτωσης της εφαρµογής από τον Ανάδοχο σε ∆ηµόσιο Ψηφιακό 
Κέντρο ∆εδοµένων το οποίο θα του υποδειχθεί από τον ∆ήµο. 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας παρατίθεται στο Παράρτηµα στο Μέρος Γ της παρούσας. 

 

9.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή 
συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε 
τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,02% επί της συµβατικής τιµής του έργου. 

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος του λογισµικού αλλά 
είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή, λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης 
παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία λογισµικού. 



 

  

   

  

 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής   

3. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς 
να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 
τµηµατικών προθεσµιών ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, 
από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από 
τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία 
συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα 
µέλη της Ένωσης. 

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

 

9.6  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Με την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει ταυτόχρονα αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών 
(Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνά 
τους τρεις (3) µήνες.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 
εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων µε φυσική 
παρουσία.  

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 
σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων, µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 



 

  

   

  

 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, 
πλην της αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του και υπό τον όρο 
προηγούµενης ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση 
των δεδοµένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του 
Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 
από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε 
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει 
αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι 
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισµικού, οι οποίες παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση 
του συγκεκριµένου λογισµικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι 
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά 
στην ενηµέρωση του σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις. 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης 
του Έργου. 



 

  

   

  

 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης στην 
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το 
αντικείµενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί αντίγραφα των ανωτέρω αποτελεσµάτων, στοιχείων, 
εγγράφων ή αρχείων για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται ελεύθερα, εκτός εάν ήδη προϋπάρχουν 
σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.  

19. Τα δικαιώµατα επί του λογισµικού συστήµατος ή και βάσεων δεδοµένων που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον 
εξοπλισµό παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποκτά την άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά 
περίπτωση κατασκευαστής τους.  

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές 
του εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την 
προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που έχουν δικαίωµα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή 
εµποδίζεται στη χρήση τους από δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας 
αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.  

21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων ή βοηθηµάτων κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, να αµυνθεί για λογαριασµό και 
προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, 
ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει εξ αυτού του λόγου η 
Αναθέτουσα Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης, αφετέρου υποχρεούται να 
αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που αυτή υποστεί.  

22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, 
προκειµένου να προβεί σε ανακοινώσεις ή δηµοσιεύσεις επιστηµονικού περιεχοµένου, σχετικά µε το 
αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. 

23. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους 
Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
σήµανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ 
λογισµικού/ ιστοσελίδων, ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής και των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον 
τρόπο χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης). 

24. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων 
του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειµένου της παρούσας), χωρίς 
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

25. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της συµβατικής 
του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του.  

26. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 
και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 
σχετικά µε το αντικείµενο της Σύµβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήµατος.  

27. O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισµού (που τυχόν θα προµηθεύσει 
ή/και θα του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

28. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµιά που µπορεί να επέλθει στον 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της παρούσης. 

29. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 
ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή 



 

  

   

  

 

ζηµίας που είναι δυνατό να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο ή 
τους υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.  

30. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συµβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα 
χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

31. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν εγκεκριµένοι 
υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία. 

 

9.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους που 
έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο συνεπικουρούµενο από πιθανά 
νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από προηγούµενη σύµφωνη 
γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη 
γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου 
συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

9.8  Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την 
αναθέτουσα αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 
πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 
νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Αναθέτουσα 
Αρχή  ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες 
διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί ο 
Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα συµφέροντα της 
Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην 
κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και 
του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα 
παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα από 
άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 
δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του 
Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στα άτοµα που 
ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων 
αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα 
αναφερόµενα στη Σύµβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 
συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 



 

  

   

  

 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα 
ίση µε το ποσό της αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.  

6. Η αναθέτουσα Αρχή  δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή 
της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η 
εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή  προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

9.9  Πνευµατικά δικαιώµατα 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, o πηγαίος 
κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας 
χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε 
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη 
τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την 
εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο 
αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή ο οποίος θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα 
φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης 
χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης. 

 

9.10  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή  θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια.  

 

                                                              
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Αυτό το πρόγραµµα της  διαχείρισης και ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  
των αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη είναι συνέχεια των προγραµµάτων για τα κοινά στοιχεία της πέτρας, του 
 ενυδρείου των 1.2 εκ. Ευρώ, των µονοπατιών των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, της τουριστικής προβολής του ∆ήµου 
 µέσο  του site των 300.000 Ευρώ κ.α. Είναι ενταγµένα στην στρατηγική της ΕΕ-κυβέρνησης –∆ήµου Κεφαλονιάς για  
ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων µε την διάθεση κονδυλίων, που 
 τα κόβουν από έργα και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την επίλυση βασικών λαϊκών προβληµάτων.   
Τι θα απαντήσετε στον πολίτη του Ληξουρίου για την µη επισκευή του σπιτιού του 10 µήνες µετά τον σεισµό; 
Πως θα διαχειριστείτε το πρόβληµα ότι επί 10 µήνες δεν έχει πέσει δυο χιλιόµετρα άσφαλτο στο Καλόν Όρος; 
Τι θα πείτε στους ∆ηµότες του Πόρου που δεν έχουν ιατρό, τράπεζα κ.α.; 
Πως θα επιλύσετε τα προβλήµατα των πληµµυρών από την Αγία ∆υνατή από την µη ύπαρξη αντιπληµµυρικών έργων στην Πύλαρο; 
Πως θα αντιµετωπίσετε την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης των κατοίκων της Σάµης µε την Πάτρα αλλά και της Βόρειας Κεφαλονιάς; 



 

  

   

  

 

Είναι δεδοµένο και το γνωρίζεται ότι αυτή η πολιτική που υλοποιείται δεν µπορεί να λύσει κανένα από τα παραπάνω λαϊκά προβλήµατα για 
αυτό και στοχευµένα  δίνεται 61.500 Ευρώ για την επικοινωνιακή διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας και την προσπάθεια ενσωµάτωσης του 
λαού µε το χαµήλωµα των προσδοκιών του που επιδιώκεται. 
Με αυτό το σκεπτικό το καταψηφίζουµε». 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Αλυσανδράτος Γεράσιµος -. 
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                                 

Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γ 
3) την 1853  /2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 238/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας µε σχετικό το σχέδιο των όρων δηµοπράτησης 
5) την  εισήγηση της Προέδρου: 
 

 

 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω σχέδιο για την κατάρτιση των  ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου 
Κεφαλονιάς» µε κωδ. MIS 483367 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ 
και βελτίωση της ποιότητας ζωής» στην πρόσκληση 59 του ΕΦ ΕΕΤΑΑ  προϋπολογισµού 
61.500,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 61.500,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
70.7425.35 του Προϋπολογισµού 2014 µε τίτλο « ∆απάνες ∆ιαχείρισης αιτηµάτων 
καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου Κεφαλονιάς». 

3. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έγκριση  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α ,ως ενδιάµεσο Φορέα 
∆ιαχείρισης του εν λόγω έργου . 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                             
 
                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 

                                                                                                                            Α∆Α: Ω6∆ΡΩΕ5-75Ψ   
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  2 η  ∆εκεµβρίου  2014   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      514  / 2014  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τρίτη        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   54439/ 25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                       
  Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2014  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 



 

  

   

  

 

1621 4/11/2014 4.964,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 35.989,44 

1800 25/11/2014 284,00 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) ΠΑΓΙΑ 
ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ 00.6221.00 0,00 

1801 26/11/2014 1.350,00 
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, 
οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ) 30.7135.09 6.539,43 

1802 26/11/2014 1.784,35 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 2.229,31 

1803 26/11/2014 80.000,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική 
Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ) [10η ∆ΟΣΗ] 00.6737.02 148.000,00 

1804 26/11/2014 80,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 24.384,41 

1805 26/11/2014 1.235,20 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20.6682.02 24.384,41 

1806 26/11/2014 1.933,95 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής 70.6279.12 1.030,55 

1807 26/11/2014 750,30 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 274,80 

1808 26/11/2014 2.930,40 Προµήθεια σκυλοτροφής 70.6654.01 1.604,40 
1809 26/11/2014 1.425,80 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 2.108,89 
1810 26/11/2014 1.377,90 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20.6682.01 1.154,65 
1811 26/11/2014 638,50 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 166,32 
1812 26/11/2014 419,00 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 30.6699.02 14.082,85 
1813 26/11/2014 2.805,00 Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Αγροτικών ∆ρόµων 30.6262.03 13.870,32 
1814 26/11/2014 615,00 Εργασίες καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων 35.6262.01 4.668,77 
1815 26/11/2014 777,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 2.108,89 
1816 26/11/2014 1.360,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 2.674,96 
1817 26/11/2014 3.651,80 Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία 20.6699 5.547,76 

1818 26/11/2014 1.485,64 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35.6662 102,09 

1819 26/11/2014 1.230,00 Εργασίες κατασκευής και επισκευής λιθοδοµών 30.6262.05 3.495,90 
1820 26/11/2014 410,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 7.655,99 
1821 26/11/2014 1.970,00 Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Αγροτικών ∆ρόµων 30.6262.03 13.870,32 
1822 26/11/2014 218,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 41,71 
1823 26/11/2014 250,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 2.108,89 
1824 26/11/2014 950,00 Εργασίες καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων 35.6262.01 4.668,77 

1825 27/11/2014 1.239,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα 20.6692 0,43 

1826 27/11/2014 980,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 1.694,06 

1827 27/11/2014 700,00 
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, 
περσίδες κλπ) 10.7135.05 5.517,40 



 

  

   

  

 

1829 27/11/2014 24.000,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης  
πληµµυρικών και λοιπών  καταστροφών ( Πολιτική 
προστασία ) ,αριθµ. 54879/27-11-2014 ΜΕΛΕΤΗ 
της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 70.679.09 0,00 

1843 2/12/2014 550,00 
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073 7.014,00 

1845 2/12/2014 86,10 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ  ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.01 4.582,67 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: .«∆ιαπιστώνουµε και στην σηµερινή έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
 ότι 28 δαπάνες είναι «σπασµένες» έτσι ώστε είναι µε απευθείας αναθέσεις. Αρκετές από αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη  
χωρίς καµιά απόφαση αρµόδιου οργάνου. Υπάρχει και στην σηµερινή έγκριση ποσό 6279,20 ευρώ για προµήθεια 
 λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού «σπασµένο» σε τρεις απευθείας αναθέσεις, συνεχίζοντας να µην κάνετε ανοιχτό διαγωνισµό 
 που να καλύψει µε ποιότητα, επάρκεια και µε µικρότερο κόστος τον συγκεκριµένο κρίσιµο τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε  υπάρχου 
ν δαπάνες όπως την υπ.αρ. έκθεσης 1817 που  4   προσφορές από προµηθευτή  έχουν γίνει στις 10.05.2014,  14.07.2014,  
04.08.2014 και 09.09.2014 και πρωτοκολλούνται στον ∆ήµο στις 25.11.2014 για να αποφασίσει η Οικ. Επιτροπή σήµερα.  
Το ίδιο συµβαίνει και στην υπ. αρ. 1806 αρ. έκθεση δαπάνη.                Ψηφίζουµε τις δαπάνες µε αρ. : 1800,1843,1844.» 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Αλυσανδράτος Γεράσιµος -. 
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
                                             

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών . 



 

  

   

  

 

                                                                                                               Α∆Α: 7Ν1ΛΩΕ5-Ζ05 
                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2 η   ∆εκεµβρίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       530  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α΄ ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   2   η  ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54439 /25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη   το  3ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α΄ ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος 

Αργοστολίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 2-12-2014 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  
Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α΄ ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου. 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 446/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  
όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος. 

    2.  Η υπ’ αρίθµ. 455/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος. 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαπιστώθηκε ότι έως 
και την  1-12-2014 (καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ενστάσεων) δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε ένσταση από 
τους διαγωνιζόµενους κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε το πρακτικό της επιτροπής για έγκριση σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση του έργου του θέµατος στον µειοδότη µε την επωνυµία Ρ . & C. 
DEVELOPMENT S.A. ο οποίος προσέφερε µέση έκπτωση τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό (34,00%) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 



 

  

   

  

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.πρωτ. 53148/24-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού και το Παράρτηµά του για το παραπάνω έργο που έχουν  ως εξής: 

Αργοστόλι, 18.11.2014 
Αριθµ. Πρωτ.: 53148 

Με το από 24.11.14  
Παράρτηµα Πρακτικού 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου»  

Προϋπολογισµού 39.965,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 18 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της 

∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 455/2014 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

4) Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλος, ως Πρόεδρο, 

5) Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως και Μέλος,  

6) Ευάγγελος Κουφός, ως Γραµµατέας και αναπληρωµατικό Μέλος, 

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

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

3) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΡ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, εκπροσωπούµενη από τον ίδιο (Α∆Τ: Σ 368128) 

4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ. ΚΑΠΠΑΤΟΣ, εκπροσωπούµενη από τον ίδιο (Α∆Τ: ΑΒ 097196) 

5) P. & C. DEVELOPMENT S.A., εκπροσωπούµενη από τον κ. Λιθουργίδη Αστέριο (Α∆Τ: ΑΖ 343895) 

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

προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι έχει αφιχθεί ταχυδροµικά και ο φάκελος προσφοράς (αρ. πρωτ. ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς 52960/17.11.13) της εταιρείας: 

4)   Ε. ΚΑΙ Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. Π.Π. Γερµανού 23, Ίλιον 131 21 τηλ. fax 210 2710824 / 6932 280244 e-mail 

etsia@tee.gr 

 Ο φάκελος προσφοράς της εταιρείας Ε. ΚΑΙ Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. κρίθηκε από την Επιτροπή ως 

απαράδεκτος διότι πρόκειται για ηµεδαπή επιχείρηση και σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της ∆ιακήρυξης ισχύει ότι:  

 «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.[…]» 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 

1. Καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς 

και  



 

  

   

  

 

2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή 

δικαιολογητικών συµµετοχής (τρία -3- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 

Πρακτικού)]Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

προσφοράς, προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία 

των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Α 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Β 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Β 
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

26% 
είκοσι έξι επί τοις 

εκατό 

28% 
είκοσι οκτώ επί τοις 

εκατό 

27% 
είκοσι επτά επί τοις 

εκατό 

2 ΚΑΠΠΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ 

7% 
επτά  επί τοις εκατό 

8% 
οκτώ επί τοις εκατό 

11% 
έντεκα επί τοις εκατό 

3 P. & C. 
DEVELOPMENT S.A. 

34% 
τριάντα τέσσερα  

επί τοις εκατό 

34% 
τριάντα τέσσερα  

επί τοις εκατό 

34% 
τριάντα τέσσερα  

επί τοις εκατό 

 

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

όλων των διαγωνιζοµένων. 

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

του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα:  

α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης 

β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων 

γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης και  

δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης.  

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

υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου- σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 
Προσφερόµενη µέση έκπτωση σε ακέραιες 

µονάδες (%) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως Αριθµ. 

1. P. & C. DEVELOPMENT S.A. τριάντα τέσσερα 34,00 

2. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
είκοσι επτά και εβδοµήντα 

έξι 
27,76 

3. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ οκτώ και πενήντα πέντε 8,55 



 

  

   

  

 

επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: 

Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα τρία (3) µηχανόσηµα. 

Η Επιτροπή δεν απέρριψε καµία από τις προσφορές, κρίνοντάς τις παραδεκτές. 

Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (υπ’ αριθµ. 
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιος17 της Γ.Γ.∆.Ε.), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών 
προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   
 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής του διαγωνιζόµενου P. & C. 

DEVELOPMENT S.A. µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ∆Ε (βεβαίωση 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. πρωτ. 52018/18.11.14) 

Επίσης απεστάλησαν το υπ’ αριθµ. πρωτ. 53158/18.11.14 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας και το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 53159/18.11.14 προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο Παρακαταθηκών 

Αργοστολίου) για τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων διαγωνιζόµενων και αποφασίστηκε η, προς 

το παρόν, λύση της συνεδρίασης. 

Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 

1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (τρία -3- φύλλα) 
2. Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών (τρία -3- φύλλα) 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 
Η Επιτροπή  

 
1) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, ως Πρόεδρος 

2) Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως Μέλος 

3) Ευάγγελος Κουφός, ως Γραµµατέας και αναπληρωµατικό Μέλος 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

του από 18.11.2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 

«Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου»  

Προϋπολογισµού 39.965,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 
Προσφερόµενη µέση έκπτωση  

επί τοις εκατό (%) 
 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως Αριθµ. 

1. P. & C. DEVELOPMENT S.A. τριάντα τέσσερα 34,00 

2. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
είκοσι επτά και εβδοµήντα 

έξι 
27,76 

3. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ οκτώ και πενήντα πέντε 8,55 



 

  

   

  

 

 Πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων 
στον ανωτέρω διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 Εγκύκλιο Ε.17 της 
Γ.Γ.∆.Ε..  
Η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής του διαγωνιζόµενου P. & C. DEVELOPMENT 
S.A. µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ∆Ε (βεβαίωση ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 52018/18.11.14) 
 
 Από την Επιτροπή απεστάλησαν (µε fax και ταχυδροµείο) τα έγγραφα µε αριθµ. πρωτ.: 
 α. 53158/18.11.14 προς Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας 
 β. 53159/18.11.14 προς Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο Παρακαταθηκών Αργοστολίου) 

 που αφορούσαν τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 
 
 Ελήφθησαν σε απάντηση αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα:  

 α. υπ’ αριθµ. πρωτ. 3638/18.11.14 Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας (ελήφθη µε fax και πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς µε αρ. πρωτ. 53406/19.11.4) 

 β. υπ’ αριθµ. πρωτ. 8793/19.11.14 Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ελήφθη µε fax και 
πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε αρ. πρωτ. 53485/19.11.14. Ελήφθη ξανά ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ µε 
fax την 20.11.14 και πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε τον ίδιο αρ. πρωτ. 53485/19.11.14) 

 µε τις οποίες βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των υπόλοιπων 
διαγωνιζόµενων. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας. 
  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση Κουφωµάτων 

Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου» στο µειοδότη µε την επωνυµία P. & C. DEVELOPMENT 

S.A. ο οποίος προσέφερε µέση έκπτωση τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό (34,00%) επί του προϋπολογισµού 

του έργου. 

Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παράρτηµα αυτό που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπ’ αριθµ. 
53148/18.11.14 Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
                                                                                                               Αργοστόλι, 24.11.14 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
1) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, ως Πρόεδρος 

2)Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως Μέλος 

3)Ευάγγελος Κουφός, ως Γραµµατέας και αναπληρωµατικό Μέλος 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: .«Εµείς µε βάση την προτεραιότητα που έχουµε για κάλυψη 
των λαϊκών αναγκών που αφορούν τα νήπια και τα παιδιά προτείνουµε αυτό το ποσό να δοθεί  για την κάλυψη 
των σοβαρών προβληµάτων που έχουν οι παιδικοί σταθµοί και τα σχολεία και ψηφίζουµε αυτή την πρόταση». 

                     Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας     - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Αλυσανδράτος 
                       Γεράσιµος -.Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 και αφού έλαβε υπόψη: 
  1)  το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

 



 

  

   

  

 

  2) την 446/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
  3)Το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  µε το Παράρτηµά του  

      και την εισήγηση  της  Προέδρου :   

 

 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου«Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου». 

2. Ανακηρύττει µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Κουφωµάτων Α’ Ορόφου ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος Αργοστολίου» την εταιρία µε την επωνυµία P. & C. DEVELOPMENT S.A. ο οποίος προσέφερε 

µέση έκπτωση τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό (34,00%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 

3. Η παρούσα απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 

εκτός του µειοδότη.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η  Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                      Σοφία  Γαρµπή  
                                                             Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών. 
 
 


