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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   214 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  2015 και 

 εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  1ο θέµα εκτός   

ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  

2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του 

Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2015  

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση ή µείωση των διαµορφωµένων πιστώσεων των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων της µισθοδοσίας 
έτσι όπως είχαν εγκριθεί κατά την σύνταξη του Προϋπολογισµού έτους 2015 λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά µεγέθη της 
µισθοδοσίας έτσι όπως διαµορφώνονται κατά την παρούσα χρονική στιγµή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ενισχύονται και οι Κ.Α. Εξόδων 
της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4325/2015 περί επανασύστασης της δηµοτικής Αστυνοµίας  
καταργούνται στην Ελληνική Αστυνοµία οι θέσεις των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που συστάθηκαν µε την υπ’ αριθ. 
6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού/Α.Ε.Α. 
(Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ∆Ε 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  που είχαν καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). 
Συγκεκριµένα για τον ∆ήµο µας επανασυστήνονται (09)εννέα θέσεις. 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Ποσό Μεταβολής 
∆ιαµορφωθέντα 

µετά την παρούσα 
τροποποίηση 

00.6031.00 
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών 
θέσεων - Ειδικοί Συµβούλοι   52.740,00 -20.000,00 32.740,00 

00.6031.01 Τακτικές αποδοχές Ειδικών  Συνεργατών  15.900,00 32.000,00 47.900,00 

00.6121 

Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 
(άρθρο 92 ν.3852/10, άρθρα 230,242 και 
248 Κ∆Κ) 174.680,00 -20.000,00 154.680,00 

00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 1.310.160,00 -35.000,00 1.275.160,00 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές  διοικητικού 
προσωπικού  (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
 επιδόµατα- προσωπικό  αορίστου 
χρόνου )  221.370,00 -8.000,00 213.370,00 



10.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 163.758,00 -4.000,00 159.758,00 

15.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 74.800,00 16.500,00 91.300,00 

15.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9.359,75 3.000,00 12.359,75 

15.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ 
- Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.598,60 600,00 2.198,60 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 839.900,00 -8.000,00 831.900,00 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 363.400,00 -5.000,00 358.400,00 

30.6051.08 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3.912,90 100,00 4.012,90 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  95.366,07 -1.000,00 94.366,07 

30.6422 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και 
ηµερήσια  αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων- Ο παρών κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής  20.000,00 20.000,00 40.000,00 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 131.500,00 -18.000,00 113.500,00 



35.6021.00 

"Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα)" 

107.260,00 -4.000,00 103.260,00 

35.6051.07 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ  ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.192,59 100,00 1.292,59 

35.6051.08 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 833,90 100,00 933,90 

50.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 42.780,00 60.000,00 102.780,00 

50.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 5.391,00 6.500,00 11.891,00 

50.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ 
- Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.360,00 2.500,00 3.860,00 

 
 
 
 
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια πλακών αποκατάστασης και οι εργασίες αποκατάστασης του πεζόδροµου Γρηγορίου 
Λαµπράκη στη ∆.Ε. Παλικής καθώς και η προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος µετά  από σχετικό αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία των παρακάτω (τριών πρώτων) Κ.Α. Εξόδων συνολικού 
ποσού 49.200,00€ και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015, καθώς και την ισόποση µείωση  της πίστωσης του 
Κ.Α. 80.8117.02 µε τίτλο "ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ"  διότι βάση της αριθµ. 208/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
µας, ρυθµίστηκε η οφειλή (Ν.4321/2015) και έτσι µέχρι τέλος του έτους 2015 δεν θα χρειαστεί όλο το διαµορφωθέν ποσό των 
175.417,80€. Η χρηµατοδότηση θα καλυφθεί από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου βάση του άρθρου 25 Ν.1828/89 και 3756/2009. 
 
 
 
 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Ποσό Μεταβολής 
∆ιαµορφωθέντα 

µετά την παρούσα 
τροποποίηση 

30.6262.01 
Εργασίες αποκατάστασης πεζόδροµου 
Γρηγορίου Λαµπράκη 0,00 6.150,00 6.150,00 



30.6662.03 
Προµήθεια πλακών επισκευής 
πεζόδροµου Γρηγορίου Λαµπράκη 0,00 6.150,00 6.150,00 

30.7132.03 Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος 0,00 36.900,00 36.900,00 

80.8117.02 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ 
ΕΡΙΣΟΥ 175.417,80 -49.200,00 126.217,80 

Μετά από απόφαση του ∆.Σ. για επέκταση του προγράµµατος κοινωνικής ένταξης των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς µέχρι 
τον Μάιο του 2016 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του κατωτέρω Κ.Α. προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µέχρι τέλος του 
τρέχοντος έτους. 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Ποσό Μεταβολής 
∆ιαµορφωθέντα 

µετά την παρούσα 
τροποποίηση 

00.6495.04 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των 
Ροµά πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 35.000,00 6.000,00 41.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    39.400,00   
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές πιστώσεων το Τακτικό Αποθεµατικό µε Κ.Α. 90.9111 θα µειωθεί κατά 39.400,00€ και θα 
διαµορφωθεί στο ποσό των 158.830,05€. 
 
 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο  κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ Νικόλαος .Γγκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «1.Η ∆ηµοτική Αστυνοµία αποτελεί ένα   ακόµη όργανο παρακολούθησης 
και καταστολής, ενώ στην συνείδηση των πολιτών έχει ταυτιστεί µε την επιβολή προστίµων, κυρίως για το παράνοµο 
παρκάρισµα, που ναι µεν η στάθµευση πρέπει να είναι ελεγχόµενη όµως δωρεάν για τους πολίτες. Η δράση της ξεφεύγει 
από τον έλεγχο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεν απαιτείται έγκριση των ενεργειών της από αυτό. Κύριος στόχος της 
συγκρότησης και λειτουργίας της είναι η απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ. από τα αστυνοµικά καθήκοντα δευτερεύουσας σηµασίας και 
η ενασχόληση της µε το κύριο έργο που είναι η παρακολούθηση και καταστολή του ταξικού κινήµατος, οι αγώνες του λαϊκού 
κινήµατος που αµφισβητούν και αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική και τους πυλώνες της.   
Ωστόσο υπερασπιζόµαστε το βασικό δικαίωµα των εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στη σταθερή και µόνιµη δουλειά 
µε πλήρη δικαιώµατα. Έτσι κι αλλιώς, για να δουλέψει αυτό το προσωπικό υπάρχουν 28 αρµοδιότητες προβλεπόµενες στο 
σχετικό µε την λειτουργία της Π∆, όπως διαφύλαξη δηµοσίων χώρων και δηµοτικής περιουσίας, αλσών και πάρκων, έλεγχος 
για την εφαρµογή ή όχι αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρµοδιότητες που στην πλειοψηφία τους είναι µακριά και 
πέρα από την εικόνα που παγιώθηκε όλα αυτά τα χρόνια στους συνδηµότες µας, λόγω των επιλογών των ∆ηµοτικών αρχών, 
ότι η ∆ηµοτική Αστυνοµία υπάρχει απλά και µόνο για να κόβει κλήσεις και πρόστιµα. 
Στο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει ενσωµατωθεί τροπολογία 
(πρόταση του ΚΚΕ) η οποία προβλέπει την διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και την ένταξη τους στους 
∆ήµους. Με αυτό το πλαίσιο ψηφίζουµε το µέρος της τροποποίησης του προϋπολογισµού που αφορά την µισθοδοσία της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
2.Ψηφίζουµε το µέρος της τροποποίησης του προϋπολογισµού που αφορά τους Ροµά. 
3.Τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουµε». 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης   και 

Κουρκουµέλης Ηλίας .                   



 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                        
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015.
 

• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015.
 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράµµατος  οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 

έτους 2015   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                
                                                                                                                               Α∆Α:ΩΘ1ΦΩΕ5-54Χ           
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   215  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  

              Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου.   

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                               
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην 
ειδική σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία εισηγούµενη    το  2ο θέµα 
εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 
20342/29-05-2015 έγγραφό της σύµφωνα µε το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 
 
Την 11.06.2015 συζητείται ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 

Αργοστολίου) η από 14.01.2013 και µε αριθµό καταχώρησης ΠΡ47/2013 προσφυγή του Νικόλαου 

Σκλαβούνου κατά του ∆ήµου Κεφαλλήνιας και κατά της µε αριθµό 164/2012 αποφάσεως του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς κ.λ.π. 

 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική εντολή – 

εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου 



να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της 11.06.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 

του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) και να 

εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τα την συζήτηση της από 14.01.2013 και µε αριθµό 

καταχώρησης ΠΡ47/2013 προσφυγής του Νικόλαου Σκλαβούνου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονίας και 

κατά της µε αριθµό 164/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς κ.λ.π.      

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ  
Ο κ.Γγκισγκίνης  Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί το θέµα αφορά διαπλοκή µεταξύ επαγγελµατικών 
συµφερόντων που εµπλέκεται ο ∆ήµος και δεν αφορά τον λαό της Κεφαλονιάς. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

Ιωάννης  - Νικόλαος Ανουσάκης  και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της ειδικής συµβούλου. 
 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Χορηγεί   εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της 11.06.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 

Αργοστολίου) και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τα την συζήτηση της από 14.01.2013 

και µε αριθµό καταχώρησης ΠΡ47/2013 προσφυγής του Νικόλαου Σκλαβούνου κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονίας και κατά της µε αριθµό 164/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 

κ.λ.π.      

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                
                                                                                                                 Α∆Α: 782ΕΩΕ5-ΑΓΤ                                                                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   216  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                        
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214-223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην 
ειδική σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία εισηγούµενη    το  3ο θέµα 
εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 20138/28-05-2015 έγγραφό της σύµφωνα µε 
το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 
 
Την 03.06.2015 συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από  26.05.2014 και µε αριθµό 

κατάθεσης 5078/2014 αγωγή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.  

Με την ως άνω αγωγή το αντίδικο ζητά να του καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των πέντε 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα λεπτών και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επόµενη ηµέρα 

της ηµεροµηνίας, που το συνολικό επίδικο ποσό κατέστην ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, ήτοι από την 



08.09.2009, άλλως και επικουρικώς από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής (αρθ. 346 Α.Κ.) µέχρι την 

εξόφληση, προσαυξανόµενου του τόκου υπερηµερίας µε τον τόκο επιδικίας του άρθρου 346 Α.Κ., όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4055/2012.  Το ανωτέρω ποσό αφορά απαίτηση του 

αντιδίκου που πηγάζει από το από 03.07.2008 ιδιωτικό συµφωνητικό εκπόνησης ερευνητικού έργου 

που συνήφθη  µεταξύ αυτού και του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο 

∆ήµος Κεφαλλονιας. Με το ως άνω συµφωνητικό το αντίδικο ανέλαβε την εκτέλεση του έργου 

«Γεωµορφολογική µελέτη της παραλίας Λουρδά µέσω σύγκρισης διαφορετικών χρονολογιών 

αεροφωτο-γραφιών και εργασίας υπαίθρου».   

Επί της ανωτέρω αγωγής ζητήθηκαν και απεστάλησαν στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου οι 

απόψεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Σύµφωνα µε τις απόψεις της εν λόγω 

Υπηρεσίας α)το αναφερόµενο στην αγωγή τιµολόγιο µε αριθµό 711/2009 συνολικού ποσού 5.200,30 

ευρώ είναι καταχωρηµένο στο µηχανογραφικό σύστηµα και εµφανίζεται ως οφειλή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιας, β) το παραπάνω αναφερόµενο τιµολόγιο συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

∆ιαβιβαστικό (1365/03.03.2010) του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, ∆ιαβιβαστικά του ΕΚΠ Αθηνών 

(υπενθυµίσεις Πληρωµής), αριθµ. 94/2008 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµο 

Λειβαθούς, αριθ. 3729/2008 έγκριση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (έκκριση της µε αριθµό 94/2008 

απόφασης) και Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. 

  Επειδή κατά την ανωτέρω ηµεροχρονολογία η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς δεν δύναται να παρασταθεί για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 

καθώς εκκρεµούν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας άλλες υποθέσεις του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 (ιε) του 

ν.3852/2010 για τον ορισµό δικηγόρου. 

 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στον ορισµό δικηγόρου προκειµένου 

αυτός να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιµο της 03.06.2015 καθώς και 

σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της 

από 26.05.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 5078/2014 αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (αριθµός πινακίου σύµφωνα µε την πράξη 

κατάθεσης Β-8). 

 Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Ανουσάκης προτείνει η εν λόγω υπόθεση να ανατεθεί στον Κεφαλλονίτη δικηγόρο 
Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Ράνο (Σόλωνος 73) . 
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση ο δικηγόρος  να οριστεί κατόπιν 
κλήρωσης.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

Ιωάννης  - Νικόλαος Ανουσάκης – Ανδρέας Ζαπάντης  και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     



1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της ειδικής συµβούλου και της Προέδρου . 
 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Επειδή τις 3-06-2015 η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  δεν δύναται να παρασταθεί για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρηνοδικείο 
Αθηνών καθώς εκκρεµούν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας άλλες υποθέσεις του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  :  
  

     1.Ορίζει τον  δικηγόρο Αθηνών κ. Ράνο Σπυρίδωνα  προκειµένου  να παρασταθεί ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιµο της 03.06.2015 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 

και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 26.05.2014 και µε αριθµό 

κατάθεσης 5078/2014 αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς (αριθµός πινακίου σύµφωνα µε την πράξη κατάθεσης Β-8). 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                               Α∆Α: ΩΩΤ6ΩΕ5-Η9Λ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   217  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση επίδοσης της 203/2015 απόφασης Οικον. Επιτροπής µε δικαστικό επιµελητή . 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214-223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,εισηγούµενη    το  4ο 
θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «.Έγκριση επίδοσης της 203/2015 απόφασης Οικον. Επιτροπής µε 
δικαστικό επιµελητή» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
Από το γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώθηκα για τα παρακάτω: 
Τις 28/05/2015 ο κλητήρας του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιος Μηλιαρέσης µετέβη στο κατάστηµα της εταιρίας Ν. 
Σιµάτος &ΣΙΑ Ο.Ε προκειµένου να επιδώσει µε αποδεικτικό επίδοσης την 203/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια 
λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε Αργοστολίου.» 
Επειδή δεν   παρέλαβαν την  απόφαση  (ζήτησαν να την επιδώσει δικαστικός επιµελητής) και εφόσον 
το FAX της εταιρίας (2671024132) παρά τις πολλές προσπάθειες της Υπηρεσίας ,δεν ανταποκρινόταν 
για την αποστολή της εν λόγω απόφασης ,καλέστηκε  η  δικαστική Επιµελήτρια κ. Μαριάννα Πετράτου 
για την επίδοση της. 
Η αµοιβή της επίδοσης ανέρχεται στο ποσό των 36,90 € µε  Φ.Π.Α  
Παρακαλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση της επίδοσης. 



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της Προέδρου. 
 
   
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την επίδοση της µε αριθµό 203/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην εταιρία Ν. Σιµάτος &ΣΙΑ 

Ο.Ε στο Αργοστόλι από  την  δικαστική  επιµελήτρια    του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ. Μαριάννα Πετράτου  . 

2. Η αµοιβή του     παραπάνω δικαστικού      επιµελητή     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 

                                                                                                             Α∆Α: 622ΦΩΕ5-4ΩΚ       
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   218  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Νοµική κάλυψη τέως  Α/∆ηµάρχου κ. Αλέξανδρου Κουνάδη.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 

σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 

αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214-223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην 
Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου   η οποία 
εισηγούµενη    το  5ο θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Νοµική κάλυψη τέως  Α/∆ηµάρχου κ. 
Αλέξανδρου Κουνάδη.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 20003/27-05-2015 έγγραφό της 
σύµφωνα µε το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 
 
Σχετ.:       Η από 25-5-2015 αίτηση (αρ. πρωτ. 19353/2015) 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο κ. Αλέξανδρος Κουνάδης ζητά από την Οικονοµική Επιτροπή 
να οριστεί δικηγόρος που θα τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφ/νίας 
κατά τη δικάσιµο της 5 Ιουνίου 2015. 



 Σύµφωνα  µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 η νόµιµη  υποστήριξη των αιρετών των δήµων, 
όταν διώκονται ποινικώς εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, αποτελεί δικαίωµα που 
συµβάλλει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών 
τους και λήψη αποφάσεων που ο ρόλος τους απαιτεί.  Έτσι οι δήµοι υποχρεούνται  στη νοµική στήριξη 
των υπαλλήλων και αιρετών που υπηρετούν σε αυτούς ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών 
αρχών, όταν διώκονται ποινικά για αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι αλλά και οι αιρετοί στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση 
που η άσκηση της ποινικής δίωξης αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. 
Στην προκειµένη περίπτωση και από τον έλεγχο  της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κ. Αλέξανδρος 
Κουνάδης κατηγορείται ότι παρέβη  µε πρόθεση τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 2, 28 παρ. 1 εδ.  
α΄ και β΄ και παρ. 5 του Ν. 1650/86 και συγκεκριµένα κατηγορείται ότι εγκατέστησε σταθµό διάθεσης 
στερεών αποβλήτων σε εγκαταλελειµµένο λατοµείο στην περιοχή «Λαγκάδα»  ∆.Ε. Αργοστολίου. 
 Όπως προέκυψε από σχετικό έλεγχο η εν λόγω δικογραφία σχηµατίσθηκε κατόπιν του υπ’ 
αριθ.  174/26-4-2010 εγγράφου της ∆/νσης Πολεοδοµίας περί αυτοψίας και επιβολής προστίµου, το 
οποίο διαβιβάστηκε από την Αστυνοµική ∆/νση Κεφαλληνίας στην εισαγγελία για τις κατά νόµο 
ενέργειες. 
 Ενόψει των ανωτέρω ο ∆ήµος µας δεν δύναται να χορηγήσει για την εν λόγω ποινική 
υπόθεση νοµική κάλυψη  στον κ. Αλέξανδρο Κουνάδη.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω : «Εγώ θα διατυπώσω  µία θέση αρχής σεβόµενος την 
εισήγηση που κάνει η αρµόδια Υπηρεσία : θα έπρεπε  Ο ∆ήµος να µπορεί να καλύπτει τους αιρετούς 
εναντίον των οποίων ασκούνται µηνύσεις , αγωγές κ.λ.π κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 
αυτή είναι η πρόταση την οποία ψηφίζουµε» . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

Ιωάννης  - Νικόλαος Ανουσάκης – Νικόλαος Γκισγκίνης   και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της ειδικής συµβούλου. 
 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να µην χορηγηθεί  η αιτούµενη  νοµική κάλυψη  στον κ. Αλέξανδρο Κουνάδη, διότι  η άσκηση της 

ποινικής δίωξης αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.   

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                             Α∆Α: Ω1ΟΒΩΕ5-Ψ∆Ε       
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   219 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου.  

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 

συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 

από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                     
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην 
Προισταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου   η οποία 
εισηγούµενη    το  6ο θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης και ορισµός 
δικηγόρου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 19905/27-05-2015 έγγραφό της σύµφωνα 
µε το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 
 
 Στις 23 Μαρτίου  2015 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου η από 16-4-2014 αγωγή 

του Γερασίµου  Γαλιατσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία  ζητούσε να του καταβληθεί 

ποσό 8.487 ευρώ που αφορούσε το µε αριθ. 243/16-12-2011 τιµολόγιο που είχε εκδώσει για εκτέλεση 

ηλεκτρολογικών εργασιών στη ∆Ε Λειβαθούς.  

Σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την εν λόγω οφειλή 

είχε εκδοθεί το µε αριθ. 688/2013 χρηµατικό ένταλµα το οποίο είχε αποσταλεί για τον προβλεπόµενο 



έλεγχο νοµιµότητας στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κεφαλληνίας.  Το ανωτέρω χρηµατικό ένταλµα 

επεστράφη αθεώρητο προκειµένου να προσκοµισθούν  οι αναφερόµενες σε αυτό Τεχνικές Εκθέσεις, 

πλην όµως δεν έγινε επανυποβολή αυτού καθώς οι παραπάνω τεχνικές εκθέσεις δεν απεστάλησαν 

από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου µε την υπ’ αριθ. 107/2015 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή 

του ενάγοντος υποχρεώνοντας το ∆ήµο να του καταβάλει το ποσό των 8.487 ευρώ  νοµιµότοκα και 

κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για  όλο το ποσό. 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης 

κατά της µε αριθ. 107/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου και να εξουσιοδοτήσει την επί 

παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου να καταθέσει  αυτήν και να παραστεί κατά τη 

συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί  ή σε οποιαδήποτε µετ’  αναβολή δικάσιµο.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Ιωάννης Λυκούδης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  προτείνει ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξόφληση και 
λείπει µόνο η Τεχνική Έκθεση να προσκοµισθεί από τη τεχνική Υπηρεσία  και να πληρωθεί. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να µην ασκηθεί έφεση να συµπληρωθεί ο φάκελος από την Τεχνική 
Υπηρεσία και να  πληρωθεί  άµεσα. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Νικόλαος 

Ανουσάκης  και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         

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

 

1.Την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 107/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ληξουρίου και να εξουσιοδοτήσει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου να καταθέσει  αυτήν και να παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί  ή σε 

οποιαδήποτε µετ’  αναβολή δικάσιµο. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                                                                
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Α∆Α: 6ΤΚ7ΩΕ5-ΥΥΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   220 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού /Αξιολόγησης Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες: 
 α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 

 συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή ,  

ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                            
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                  
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στoν Προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο  
Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος     το  7ο θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής 
 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού /Αξιολόγησης Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες: 
 α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
 β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης. 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

 



Εισήγηση για Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού υπηρεσιών 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010: 

«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: …….. ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 

2. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011,  
3. To γεγονός ότι ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 
η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και στο Π∆60/07. 

4. Tης ανάγκης ύπαρξης πιστοποιηµένων χρηστών του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την διενέργεια του 
διαγωνισµού ορίζονται οι πιστοποιηµένοι υπάλληλοι της οικονοµικής υπηρεσίας (οι οποίοι ανέρχονται 
σε µόλις 4 υπαλλήλους: Παγώνης ∆ιονύσιος, Παγουλάτος Κων/νος, Κουστουµπάρδη Σοφία, 
Ελευθεράτου Αικατερίνη) και ως εκ τούτου συµµετέχουν ex officio. 

Συγκροτεί την επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης υπηρεσιών για 

Για τις υπηρεσίες : 

α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  

β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης ως εξής 

Α/Α Τακτικά µέλη                                                                                Αναπληρωµατικά Μέλη 

1 Παγώνης ∆ιονύσιος    ΠΕ  1 ∆ιοικητικού                          Ελευθεράτου Αικατερίνη Π.Ε 1 ∆ιοικ. 

2 Παγουλάτος Κων/νος  ∆.Ε 1 ∆ιοικητικού  

3 Κουστουµπάρδη Σοφία  Τ.Ε 17 ∆ιοικητικού 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παγώνης ∆ιονύσιος . 

Έργο της επιτροπής είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών, β) η υποβολή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης ή για θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π∆ 
28/1980.                                             Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών :ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                            



1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης υπηρεσιών για τις υπηρεσίες : 

α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  

β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης ως εξής : 

Α/Α      Τακτικά µέλη                                                                                Αναπληρωµατικό  Μέλος 

1    Παγώνης ∆ιονύσιος    ΠΕ  1 ∆ιοικητικού                             Ελευθεράτου Αικατερίνη Π.Ε 1 ∆ιοικ. 

2    Παγουλάτος Κων/νος  ∆.Ε 1 ∆ιοικητικού  

3   Κουστουµπάρδη Σοφία  Τ.Ε 17 ∆ιοικητικού 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Παγώνης ∆ιονύσιος . 

Έργο της Επιτροπής είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών, β) η υποβολή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης ή για θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π∆ 
28/1980. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                        Α∆Α : 7ΨΥ9ΩΕ5-1ΛΡ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   221 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «  Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου.» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 

 Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του  έργου «  Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου.» Πολιτικό  

Μηχανικό κ. Ευάγγελο Κουφό ο οποίος εισηγούµενος   το  10 o θέµα     ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού  

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «  Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – 

 Οδός Π. Βαλλιάνου.»      έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  µε αριθ. Πρωτ. 18226/18-05-2015  διαβιβαστικό  του  

σύµφωνα  µε το  οποίο αναφέρονται  τα  παρακάτω: 



 
 
 
 

 
 
 
Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. Πρωτ. 15756/28-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου»    το οποίο 
έχει ως εξής:         
 



Αργοστόλι,  28.04.2015 
Αριθµ. Πρωτ.:  15756 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου»  
 

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

Στο Αργοστόλι σήµερα 28 Απριλίου 2015 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. 145/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. 

Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) Κουφός Ευάγγελος, ως  Πρόεδρος, 

2) Στουπάς ∆ηµήτριος, ως Μέλος, 

3) Τσιούτσιος Γεράσιµος, ως Μέλος και Γραµµατέας. 

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

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε. εκπροσωπούµενη από τον κ. Παπανικολάτο Γεράσιµο (Α∆Τ: ΑΕ 

300981) 

2) ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ , εκπροσωπούµενη από τον από τον ίδιο (Α∆Τ: ΑΙ 177199) 

3) ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε., εκπροσωπούµενη από τον κ. Φάλαρη Παναγιώτη 

(Α∆Τ: ΑΙ 752351) 

4) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. Γεωργαντόπουλο Ιωάννη (Α∆Τ: ΑΗ 573047) 

5) ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. Καµαριώτη Σταύρο (Α∆Τ: Χ 325627) 

6) Κ/Ξ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΥΛ. ΝΤΑΛΛΗΣ, εκπροσωπούµενη από 

την κα. Αλεξοπούλου Χριστίνα (Α∆Τ: ΑΕ 229980) 

7) Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ  - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, εκπροσωπούµενη από τον κ. Αδαµίδη Κων/νο (Α∆Τ: ΑΕ 505180) 

8) VASARTIS S.A. εκπροσωπούµενη από την κα. Λαντζανάκη Μαρία (Α∆Τ: ΑΜ 063032) 

9) ∆ΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.∆.Ε., εκπροσωπούµενη από τον ίδιο (Α∆Τ: ΑΒ 763420) 

10) P. & C. DEVELOPMENT S.A., εκπροσωπούµενη από τον κ. Λάτσιο Θεοφάνη (Α∆Τ: ΑΙ 829724) 

11) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, εκπροσωπούµενη από τον κ. Χαϊδεµένο Κυριάκο (Α∆Τ: ΑΚ 292051) 

12) ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ, εκπροσωπούµενη από τον κ. ∆ηλάρη Κων/νο (Α∆Τ: ΑΙ 217363) 

13) Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ – ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ, εκπροσωπούµενη από τους κ.κ. Σπυράτο Λάµπρο 

(Α∆Τ: ΑΑ 401116) και Ποδηµατά ∆ιονύσιο (Α∆Τ: ΑΒ 097088) 

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

προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 

(α) καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και   

(β) ελέγχθηκε ότι υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών 

συµµετοχής.  



Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δεκαπέντε -15- 

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: 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%) 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡ-
ΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚ
Α ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
- 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ-

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-

ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
ΦΥΤΕΥΣΗ 

1 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 36 24 27 31 33 33 
2 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ 42 42 42 42 44 44 
3 Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ 52 42 52 42 43 42 
4 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 49 49 49 49 49 50 
5 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 44 44 42 41 44 45 
6 Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ 30 30 30 30 30 30 
7 Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΟΕ 46 41 46 43 41 41 
8 VASARTIS S.A. 52 52 52 52 50 52 
9 ∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε∆Ε 46 46 50 48 47 48 

10 P. & C. DEVELOPMENT 48 48 48 48 49 48 
11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 47 47 47 47 45 45 
12 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 48 48 47 49 48 49 
13 Κ/Ξ Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 33 34 33 34 34 34 

 

 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: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη µέση έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως  Αριθµ. 

1 VASARTIS S.A. 
πενήντα ένα και είκοσι πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό 
51,25 

2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 
σαράντα εννέα και δύο 
εκατοστά επί τοις εκατό 

49,02 

3 P. & C. DEVELOPMENT 
σαράντα οκτώ και τριάντα 

οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό 
48,38 

4 ∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε∆Ε 
σαράντα επτά και ογδόντα τρία 

εκατοστά επί τοις εκατό 
47,83 

5 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 
σαράντα επτά και εβδοµήντα 

εκατοστά επί τοις εκατό 
47,70 

6 Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ 
 

σαράντα έξι και ενενήντα ένα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

46,91 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
σαράντα έξι και είκοσι 

εκατοστά επί τοις εκατό 
46,20 



 

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 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, ένα -1- φύλλο τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος Πρακτικού).  

  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «VASARTIS S.A.» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «P. & C. DEVELOPMENT» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

4. Για τον διαγωνιζόµενο «∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε∆Ε» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

5. Για τον διαγωνιζόµενο «∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

6. Για τον διαγωνιζόµενο «Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

7. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

8. Για τον διαγωνιζόµενο «Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΟΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

8 Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΟΕ 
σαράντα τρία και τριάντα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

43,30 

9 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 
σαράντα τρία και είκοσι εννέα 

εκατοστά επί τοις εκατό 
43,29 

10 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ 
σαράντα δύο και ογδόντα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

42,80 

11 Κ/Ξ Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 
τριάντα τρία και πενήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό 
33,55 

12 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 
τριάντα και δώδεκα εκατοστά 

επί τοις εκατό 
30,12 

13 Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ τριάντα επί τοις εκατό 30,00 



9. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

10. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

11. Για τον διαγωνιζόµενο «Κ/Ξ Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

12. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

13. Για τον διαγωνιζόµενο «Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ» : 

Ο Φάκελος Συµµετοχής  είναι παραδεκτός. 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 

(Εγκύκλιος Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ αριθ. πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των 

παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη µέση έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως Αριθµ. 

1 VASARTIS S.A. 
πενήντα ένα και είκοσι πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό 
51,25 

2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 
σαράντα εννέα και δύο 
εκατοστά επί τοις εκατό 

49,02 

3 P. & C. DEVELOPMENT 
σαράντα οκτώ και τριάντα 

οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό 
48,38 

4 ∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε∆Ε 
σαράντα επτά και ογδόντα τρία 

εκατοστά επί τοις εκατό 
47,83 

5 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 
σαράντα επτά και εβδοµήντα 

εκατοστά επί τοις εκατό 
47,70 

6 Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ 
 

σαράντα έξι και ενενήντα ένα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

46,91 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
σαράντα έξι και είκοσι 

εκατοστά επί τοις εκατό 
46,20 

8 Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΟΕ 
σαράντα τρία και τριάντα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

43,30 

9 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 
σαράντα τρία και είκοσι εννέα 

εκατοστά επί τοις εκατό 
43,29 

10 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ 
σαράντα δύο και ογδόντα 
εκατοστά επί τοις εκατό 

42,80 

11 Κ/Ξ Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 
τριάντα τρία και πενήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό 
33,55 

12 ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ 
τριάντα και δώδεκα εκατοστά 

επί τοις εκατό 
30,12 



 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία: 

1) «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32560/28.04.15 µέσω on-line εφαρµογής στον 

ιστότοπο www.tsmede.gr) 

2) «Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32566/28.04.15 µέσω on-

line εφαρµογής στον ιστότοπο www.tsmede.gr)   

3) «VASARTIS S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32570/28.04.15 µέσω on-line εφαρµογής στον 

ιστότοπο www.tsmede.gr)   

4) «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32574/28.04.15 µέσω on-line 

εφαρµογής στον ιστότοπο www.tsmede.gr) 

Μετά το υπ. αριθ. πρωτ. 15786/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας, το υπ. αριθ. πρωτ. 

15787/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης, το υπ. αριθ. πρωτ. 15788/28.04.15 έγγραφο προς το 

ΕΤΑΑ Πύργου και  το υπ. αριθ. πρωτ. 15789/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Χαλκίδας για τον έλεγχο 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποφασίζει 

προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως.   

 

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

 

Η Επιτροπή  

 
1) Κουφός Ευάγγελος (Πρόεδρος) 

2) Στουπάς ∆ηµήτριος (Μέλος) 

3) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Μέλος και Γραµµατέας) 

Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 

1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δεκαπέντε -15- φύλλα) 
2. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (ένα -1- φύλλο)  
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής το Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού το 
οποίο έχει ως εξής: 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Του υπ’ αριθµ. 15756/28.04.15 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου»  

Προϋπολογισµού 1.107.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
 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 των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία: 

13 Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ τριάντα επί τοις εκατό 30,00 



1) «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32560/28.04.15 µέσω on-line εφαρµογής στον 
ιστότοπο www.tsmede.gr) 

2) «Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32566/28.04.15 µέσω on-
line εφαρµογής στον ιστότοπο www.tsmede.gr)   

3) «VASARTIS S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32570/28.04.15 µέσω on-line εφαρµογής στον 
ιστότοπο www.tsmede.gr)   

4) «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 32574/28.04.15 µέσω on-line 
εφαρµογής στον ιστότοπο www.tsmede.gr) 

Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλησαν για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών των 
υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα εξής έγγραφα: 

1. υπ. αριθ. πρωτ. 15786/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για τους διαγωνιζόµενους ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ, Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ, Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ και Κ/Ξ 
Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 

 2. υπ. αριθ. πρωτ. 15787/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης για τους διαγωνιζόµενους 
ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 

 3. υπ. αριθ. πρωτ. 15788/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πύργου για τους διαγωνιζόµενους ∆ΗΛΑΡΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε∆Ε και ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 

 4. υπ. αριθ. πρωτ. 15789/28.04.15 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Χαλκίδας για τον διαγωνιζόµενο ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

Ελήφθησαν σε απάντηση οι ακόλουθες βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών: 

1. Έγγραφο υπ’ αριθµ. πρωτ. 1433/29.04.15 του ΕΤΑΑ Πάτρας για τους διαγωνιζόµενους ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ, Ο. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ - Π. ΦΑΛΑΡΗΣ ΟΕ, Κ/Ξ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΝΤΑΛΛΗΣ και Κ/Ξ 
Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ∆. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 

2. Έγγραφο υπ’ αριθµ. πρωτ. 8141/29.04.15 του ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης για τους διαγωνιζόµενους ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ 
ΑΤΕ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ. 

3. Έγγραφο υπ’ αριθµ. πρωτ. 259/28.04.15 του ΕΤΑΑ Πύργου για τους διαγωνιζόµενους ∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ε∆Ε και ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ. 

4. Έγγραφο υπ’ αριθµ. πρωτ. 572/30.04.15 του ΕΤΑΑ Χαλκίδας για τον διαγωνιζόµενο ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 

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

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου» στο µειοδότη µε την επωνυµία «VASARTIS S.A.» ο οποίος προσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, πενήντα ένα και είκοσι πέντε εκατοστά επί τοις εκατό  (51,25 
%) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ 
αριθµ. 17576/28.04.2015 Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
        Αργοστόλι, 06.05.2015 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Κουφός Ευάγγελος  (Πρόεδρος) 

2) Στουπάς ∆ηµήτριος (Μέλος) 

3) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Μέλος και Γραµµατέας) 

 



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση να υπάρχουν τα χρήµατα για την 
υλοποίηση του έργου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την τοποθέτησή του για το θέµα « Εµείς ήδη το θέµα αυτό το έχουµε 
καταψηφίσει γιατί πιστεύουµε  ότι τα χρήµατα αυτά εφόσον δοθούνε πρέπει να διατεθούν για να καλύψουνε τις 
άµεσες λακές ανάγκες όπως επισκευές σχολείων –δηµοσίων κτιρίων – δηµοσιών υποδοµών που εδώ και ένα 
χρόνο που έχουν γίνει οι σεισµοί δεν έχουν επισκευαστεί , για τον λόγο αυτό προτείνουµε  τα παραπάνω 
χρήµατα να διατεθούν για τον Λαό της Κεφαλονιάς σε θέµατα υγείας –πρόνοιας –παιδείας- κτιριακών 
υποδοµών –δρόµων και ψηφίζουµε  την πρότασή µας». 
Την εισήγηση  ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας Κουρκουµέλης-
Ιωάννης Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Η υπ’ αριθµ. 150/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του 

∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου . 
• Το 15756/28-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και το Παράρτηµά του. 
• Την εισήγηση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου.   
 

                                                      
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου» Προϋπολογισµού 1.107.000,00 ευρώ (µε 

Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2. Ανακηρύσσει µειοδότη για την εκτέλεση του ως άνω έργου την εταιρία µε την επωνυµία «VASARTIS S.A.» ο 
οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, πενήντα ένα και είκοσι πέντε εκατοστά 
επί τοις εκατό  (51,25 %) επί του προϋπολογισµού του έργου 

 
3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον 

κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προσκαλείται ο 

µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία δέκα  πέντε (15) ηµερών να τα 

επικαιροποιηµένα  δικαιολογητικά του άρθρο 4.2 της διακήρυξης (150/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής) 

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: 7877ΩΕ5-Υ7Ω     
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   222 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Γ΄ Τµήµατος  του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 

συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 

από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                          
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                     
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                               
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη 

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου   η οποία εισηγούµενη    το  7ο θέµα   

ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Γ΄ Τµήµατος  του Συµβουλίου της Επικρατείας. » έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 19680/26-05-2015 έγγραφό της σύµφωνα µε το οποίο ανέφερε τα 

παρακάτω : 

 Στις 26  Οκτωβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του  Γ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας η από 22-10-2014 υπαλληλική   προσφυγή της κ. Αφροδίτης 

Θεοπεφτάτου  ΚΑΤΑ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του  ∆ήµου 

Κεφαλονιάς. 



 Με την ως άνω προσφυγή ζητείται η ακύρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ. 333/9-5-

2014 απόφασης του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία απορρίφθηκε η 

από 18-2-2012 ένσταση της κατά της υπ’ αριθ. 8-7/27-12-2011 απόφασης του Πενταµελούς 

Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 Η ως άνω υπόθεση άπτεται ειδικών, δηµοσιοϋπαλληλικών θεµάτων που απαιτούν 

εξειδικευµένη γνώση και ως εκ τούτου η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα για το λόγο 

αυτό να αναθέσει την υπόθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-δικηγόρο. 

 Επισηµαίνεται ότι µε την µε αριθ. 463/2014 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Κεφαλονιάς  έχει ορίσει το δικηγορικό γραφείο Αθηνών «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. 

Μπρέγιανος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» να  χειριστεί  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας 

υπόθεση που εκκρεµεί στο παραπάνω δικαστήριο ήτοι την έφεση των  Κωνσταντίνου  ΚΑΙ 

Θεοχάρη Κουνάδη καθώς και της οµόρρυθµης εταιρίας τους  ΚΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  

Τόσο η εν λόγω υπόθεση όσο και αυτή η οποία πρόκειται να  συζητηθεί στις 8 Οκτωβρίου 

2015 σχετίζονται µεταξύ τους. Σκόπιµο θα ήταν για την ορθή αντίκρουση αυτών ο χειρισµός 

να ανατεθεί στον ίδιο δικηγόρο.  

 Ενόψει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες και την 

εξειδικευµένη γνώση που απαιτεί ο χειρισµός της εν λόγω υπόθεσης, στοιχεία που κωλύουν 

την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου να αναλάβει αυτήν, παρακαλείται 

η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τον ορισµό δικηγόρου, προκειµένου να 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο στην δικάσιµο της 8-10-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο.   

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Νικόλαος 

Ανουσάκης-Λυκούδης Ιωάννης  – Ζαπάντης Ανδρέας  και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                       

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

 

 Λαµβάνοντας υπόψη :  

Α. Τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες και την εξειδικευµένη γνώση ειδικών  δηµοσιοϋπαλληλικών 

θεµάτων που απαιτεί ο χειρισµός  της από 22-10-2014 υπαλληλικής   προσφυγής  της κ. 

Αφροδίτης Θεοπεφτάτου  ΚΑΤΑ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 



του  ∆ήµου Κεφαλονιάς , στοιχεία που κωλύουν την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια 

δικηγόρο του ∆ήµου  κ. Νίκη Χριστοφοράτου να την  αναλάβει . 

Β. Εφόσον   µε την  αριθ. 463/2014 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς  έχει ορίσει το δικηγορικό γραφείο Αθηνών «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιανος 

και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» να  χειριστεί  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας υπόθεση 

που εκκρεµεί στο παραπάνω δικαστήριο ήτοι την έφεση των  Κωνσταντίνου  ΚΑΙ Θεοχάρη 

Κουνάδη καθώς και της οµόρρυθµης εταιρίας τους  ΚΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 

σχετίζεται µε την εν λόγω υπόθεση και για την ορθή αντίκρουση των δύο υποθέσεων , ο 

χειρισµός να ανατεθεί στον ίδιο δικηγόρο.  

1. Ορίζει το δικηγορικό γραφείο Αθηνών «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιανος και Συνεργάτες 

ΑΕ∆Ε» , να παραστεί  ενώπιον  του Γ Τµήµατος του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας 

προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο στην δικάσιµο της 8-10-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο.  

2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου  καθορίζεται σύµφωνα µε  τον Ν. 

4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                        Α∆Α: 6 Η65ΩΕ5-ΣΝ4        
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   223/ 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 

συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 

από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214-223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη 

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου   η οποία εισηγούµενη    το  8ο θέµα   

ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 19679/26-05-2015 έγγραφό της σύµφωνα µε το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 

  

Στις 11 Ιουνίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 4-

9-2012  προσφυγή του Παναγιώτη Κουρούµαλου  ΚΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την ακύρωση των 

υπ’ αριθ. 36080/2012 και 35250/2012 αποφάσεων ∆ηµάρχου που αφορούν την σφράγιση κινητής 

καντίνας που διατηρούσε στο ΞΙ  ∆.Ε. Παλικής. 



 Η παραπάνω σφράγιση αποφασίσθηκε κατόπιν διαπίστωσης από το Αστυνοµικό  Τµήµα 

Παλικής ότι η εν λόγω καντίνα λειτουργούσε στερούµενη αδείας λειτουργίας κατά παράβαση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία 

αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να  εκπροσωπήσει το ∆ήµο 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Πατρών κατά τη δικάσιµο της 11ης Ιουνίου 2015  

ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο  προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε 

κάθε νόµιµο µέσο.   

  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                               
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ορίζει την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου  

προκειµένου να  εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Πατρών κατά τη 

δικάσιµο της 11ης Ιουνίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο  προκειµένου να 

υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο.   

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 

                                                                                                                
                                                                                                                                Α∆Α: 7ΧΒΒΩΕ5-9ΛΜ          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   224  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 92/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 

 και ορισµός δικηγόρου. 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                        Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                       
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην ειδική 

σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία εισηγούµενη    το  9 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 92/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 

 και ορισµός δικηγόρου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 19403/25-05-2015 έγγραφό της 

σύµφωνα µε το οποίο ανέφερε τα παρακάτω : 

 



Την 09 Φεβρουαρίου 2015 συζητήθηκε µετά από αναβολή η από 19.12.2013 και µε αριθµό 

κατάθεσης 108/2013 αγωγή του ∆ιονυσίου ∆ελλάλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού 

διαδόχου του πρώην δήµου Αργοστολίου, του πρώην ∆ήµου Παλικής και του πρώην ∆ήµου Ελειού 

Πρόννων.  Με την ως άνω αγωγή του ο αντίδικος ζητούσε να του καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό 

των 19.998,04 ευρώ νοµιµότοκα για : α) υπηρεσίες µηχανικής υποστήριξης που παρείχε στον πρώην 

∆ήµο Αργοστολίου το έτος 2010, δυνάµει της από 01.01.2010 σύµβασης, εκδοθέντος προς τούτο του 

µε αριθµ. : 013208/2010 τιµολογίου παροχής υπηρεσιών χρηµατικού ποσού 18.283,95 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), β) για προµήθεια προγράµµατος υπολογιστή στον πρώην ∆ήµο 

Αργοστολίου το έτος 2009, εκδοθέντος προς τούτο το µε αριθ. 017865/2009 τιµολόγιο πώλησης 

χρηµατικού ποσού 46,28 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), γ) για προµήθεια αναλώσιµων 

Η/Υ στον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου το έτος 2009, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµού 017869/2009 

τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 35,70 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), δ) για 

προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ στον πρώην ∆ήµο Παλικής το έτος 2010, εκδοθέντος προς τούτο του µε 

αριθ. 019318/2010 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 91,87 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.) , ε) για προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ στον πρώην ∆ήµο Παλικής το έτος 2010, εκδοθέντος προς 

τούτο του µε αριθ. 022420/2010 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού ποσού 588,71 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α), στ) για προµήθεια Η/Υ και Φαξ το έτος 2008 στον πρώην ∆ήµο 

Ελείου Πρόννων, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµ. 015921/2008 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού 

ποσού 544,81 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ζ) για προµήθεια αναλώσιµων στον πρώην 

∆ήµο Ελείου Πρόννων το έτος 2008, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθ. 014944/2008 τιµολογίου 

πώλησης χρηµατικού ποσού 36,56 ευρώ, η) για προµήθεια αναλώσιµων στο έτος 2008 στον πρώην 

∆ήµο Ελειού Πρόννων, εκδοθέντος προς τούτου του µε αριθ. 015026/2008 τιµολογίου πώλησης 

χρηµατικού ποσού 32,03 ευρώ, θ) για παροχή υπηρεσιών το έτος 2009 στον πρώην ∆ήµο Ελειού 

Πρόννων, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθ. 010531/2009 τιµολογίου παροχής υπηρεσιών 

χρηµατικού ποσού 209,44 ευρώ, και ι) για προµήθεια αναλώσιµων το έτος 2009 στον πρώην ∆ήµο 

Ελειού Πρόννων, εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµό 018130/2009 τιµολογίου πώλησης χρηµατικού 

ποσού 128,69 ευρώ. 

 Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 92/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου µε την οποία έγινε δεκτή εν µέρει η αγωγή του αντιδίκου και  υποχρεωθήκαµε να 

καταβάλλουµε στον αντίδικο το χρηµατικό ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών 

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (18.283,95 ευρώ)  µε το νόµιµο τόκο από την επόµενη της επίδοσης 

της αγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. 

 Επειδή επί της ανωτέρω απόφασης συντρέχουν, νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την 

άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης. 

  Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 



 Επειδή την υπόθεση αυτή χειρίστηκε στον πρώτο βαθµό ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου η δικηγόρος Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως  χορηγήσετε σχετική εντολή – 

εξουσιοδότηση στην  ως άνω δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στη επί 

πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση έφεσης 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά της µε αριθµό 92/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου καθώς και για την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και 

σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.  Η αµοιβή της δικηγόρου Κεφαλληνίας Ιωάννας Μαρκέτου θα 

προσδιοριστεί µε βάση της νόµιµες αµοιβές. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  προτείνει   εφόσον είναι νόµιµες οι απαιτήσεις ,έχουν εκτελεστεί  οι υπηρεσίες 
υποστήριξης  και έχουν παραληφθεί οι προµήθειες να µην ασκηθεί έφεση και να πληρωθεί ο αντίδικος. 
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

Ιωάννης  - Νικόλαος Ανουσάκης – Κωνσταντάκης ¨Άγγελος   και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                      

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της ειδικής συµβούλου. 
 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην  ως άνω δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στη επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. 

Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας κατά της µε αριθµό 92/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου καθώς 

και για την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο.   

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                                          Α∆Α :7ΟΥΧΩΕ5-Σ28 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 12 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η   Μαΐου 2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     225  / 2015 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου 
της ΚΕ∆ΗΚΕ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
19497/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                           
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
                                                                                                                                                                   
Η Πρόεδρος  , Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή      κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στoν Προϊστάµενο 
του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το  1ο   θέµα     
ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση ων όρων  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και   κυλικείου 
της ΚΕ∆ΗΚΕ ..» έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. Πρωτ. 20303/29-05-2015   διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου για το εν 
λόγω θέµα που έχει ως εξής : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                        
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:                  Είδη  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  για  το χρονικό διάστηµα  Ιουνίου  
2015  έως   Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                         192.914,62 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α.23% και 13% :                           27.347,45 ΕΥΡΩ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:                        220.262,07ΕΥΡΩ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 20303/29-05-2015 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ 

        
                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
                                                         Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το νέο ∆.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.). 
2. Το Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

“περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ.  Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

3. Το Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α) 
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»  
5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(ΕΚΠΟΤΑ). 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (Συµπληρωµατικά & αναλογικά εφαρµοζόµενου σε θέµατα   που δεν ρυθµίζονται ή δεν 

ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .  
7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου    στο νοµαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις». 
8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 

αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι λοιπές 
διατάξεις» 

9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης   προµηθευτών – χορηγητών 
προµηθειών των ∆ήµων . 

10. Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης  προµηθευτών – χορηγητών 
προµηθειών των ∆ήµων. 

11. Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
12. Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»  
13. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  
14. Το  άρθρο  63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 Τεύχος Α). 
15. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,  οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»  
16. Την υπ΄ αριθ. 36/2015 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  για την προµήθεια  των 

εν λόγω ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς  και του Ν.Π.Ι.∆. µε διακριτικό τίτλο Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε. 
17. Την υπ΄ αριθ. 43/2015 (Α∆Α: ΩΓΛ∆ΟΚ6Κ-13Η) Απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΚΕ., µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
18. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την 

εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο  
«15REQ002807823» 2ο «15REQ002807910» 3ο «15REQ002808076». 

19. Την αριθ. 117/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθ. 36/2015 ενοποιηµένης µελέτης, και  καθορισµός  του τρόπου εκτέλεσης  της  ανωτέρω προµήθειας.   

20. Την αριθ. 225 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, και 
την αριθµ. 211/2015 µε την οποία διατέθηκαν οι απαιτούµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 
οικονοµικό έτος 2015 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως έγκριση του 
Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο «15REQ002808551» 2ο 
«15REQ002808557» 3ο «15REQ002808584». 

 



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   
των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  για  το χρονικό διάστηµα  Ιουνίου  2015  έως   Οκτωβρίου 2015 
και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης για την κάλυψη των 
αναγκών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: 
 
Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
        Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για 

παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 20 της παρούσης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 
                                                          ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Τα προς προµήθεια είδη έχουν χωρισθεί, σε τέσσερα τµήµατα  
 
 
1ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  
α)Είδη παντοπωλείου: 15800000-6,  
β)Είδη Αρτοποιίας: 15612500-6,  
γ)Είδη Ζαχαροπλαστικής: 15812100-4,  
2Ο ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV 
α)Ποτά - Αναψυκτικά: 15900000-7 
β)Νερό: 15981000-8 
3Ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV 
α)ΠΑΓΩΤΑ: 15555000-3 
4ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΨΚΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Ι.∆. 
Κ.Ε.∆.Η.ΚΕ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV 
α) Ποτά - Αναψυκτικά: 15900000-7 
β)Νερό: 15981000-8 
γ) Είδη παντοπωλείου: 15800000-6 
δ) Είδη Ζαχαροπλαστικής: 15812100-4 
ε) ΠΑΓΩΤΑ: 15555000-3 
Για το ∆ήµο Κεφαλλήνιας  η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του ∆ήµου τους  κωδικούς  70.6699.01, 
70.6699.02 και 70.6699.03 του  οικονοµικού έτους  2015 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και 
τις 31/10/2015.  
Η δαπάνη για το Ν.Π.Ι.∆. την ΚΕ∆ΗΚΕ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από 
την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2015.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη 
προθεσµία είκοσι(20) ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2. H 36/2015  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
4. Η προσφορά του αναδόχου  
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 



      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
      Α.Φ.Μ. 997627133 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
      ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2671360153 – 2671022933  
      ΦΑΞ: 2671022572 
      e-mail  prom@kefallonia.gov.gr 
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , Α.Φ.Μ. 9997627133, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Π. Βαλλιάνου  Αργοστόλι   
4.2.2 Ν.Π.Ι.∆. « Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε ∆ήµου Κεφαλονιάς», ΑΦΜ 997627815, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Λεωφόρος  Βεργωτή  
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4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.go
v.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

08/06/2015 
08/06/2015 29/06/2015, ώρα 

14:00µ.µ. 
08/07/2015 17/07/2015 ,ώρα 14:00 

µ.µ. 

  
       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστηµα. 
 
        Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα 
από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα 
από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το 
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

       Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών (κ. Παγουλάτο 
Κωνσταντίνο ) οδός Π. Βαλλιάνου Αργοστόλι - και στα τηλέφωνα 2671360153 – 2671360155 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί  
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν 
προσφορά.  
 
Για την προµήθεια των αναφεροµένων ειδών θα αναδειχθούν επιµέρους µειοδότες κάθε έναν από τους ακόλουθους φορείς 
υλοποίησης της προµήθειας :  
 
Α. Για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς   
Β. Για το Ν.Π.Ι.∆. ΚΕ∆ΗΚΕ 
 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των τεσσάρων τµηµάτων  των υπό 
προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 36/2015 µελέτη που συνέταξε η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  του 
∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τµήµατος και η συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. 



Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου 
είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς ο ∆ήµος και η ΚΕ∆ΗΚΕ δεν διαθέτει αποθήκη για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση (αλλοίωση ευπάθων προϊόντων)  
των υπό προµήθεια ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται στην τµηµατική παράδοση των ειδών στους χώρους των κυλικείων των 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ. 
 
 
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 

 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας  (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 
αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις 
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στηναρµόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του 
αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του 

 
5.2 Συµπληρωµατικές πληροφορίες- διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 
    
   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τα 

έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
(Άρθρο 3 παρ. 9 της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ  τ. Β 
185/1993).  

   Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007). 

   Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

   Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο διαδικτυακό τόπο του   διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

   Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλεται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.  Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο 
σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, 
τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 



Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
 
6.1  Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών 

τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι  ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης.  
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 36/2015 
µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για:   
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 

της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 
της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα:  
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.   

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική διαγωγή του.  



- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την 
επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) 
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του 
Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους 
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του 
οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλο εργασιών. 

11. α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα 
τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής 
προέλευσης και θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη  θα πρέπει 
να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα παντοπωλεία. Σε όλες τις συσκευασίες θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 

 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 



6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  

 
Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που 
θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 
50% 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, 
µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και 
να υπογράφονται 
� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή 
του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό 
από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως 
είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη 
δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να 
σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου 



 
   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο 
διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη 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. 
   Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
   Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ΚΕ∆ΗΚΕ στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
   ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
   Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο 
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
- Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2 (δυο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της 

µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  για το σύνολο της προµήθειας που προσφέρεται 
από κάθε διαγωνιζόµενο και αναλυτικότερα το ποσό εγγυητικής επιστολής για το εκάστοτε τµήµα διαµορφώνεται ως 
εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 
Τµήµα 1ο,2ο 3ο (αφορούν 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 

                 186.838,80  
 

3.736,78 
Τµήµα 4ο ( αφορούν το 
Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε.) 

                    6.075,82 
    

121,52 
   
   
   
   

Σύνολο 3.858,30 
 
       Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα υπολογίζεται επί των τµηµάτων   για την οποία υποβάλλεται η 

προσφορά.  
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 

εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  
- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Κεφαλονιάς ,και την ΚΕ∆ΗΚΕ αντίστοιχα τον αριθµό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου 
εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.   
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό 
ίσο µε το 5% (πέντε  επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υ.Α. 11389/93) 

 
 Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93) 
 
                                       ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 



Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα 
 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής » 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά  της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο 
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, 
τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-
2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 
φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η 
Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 
 
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα 
(Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Α. Για τα υπό προµήθεια είδη: 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Οι τιµές αναφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της  υπ΄αριθ. 
36/2015 µελέτης της οικονοµικής υπηρεσίας. 
Ο συµµετέχων έχει προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείτε από τη 
διακήρυξη). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών προσφοράς για το σύνολο των 
ποσοτήτων. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µονάδος, που προσφέρουν για έκαστο είδος. 
 



1ο Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 
5% για το υπό προµήθεια είδος σπανακόπιτα. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος 
θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,70 - (0,70 x 0,05)=0,665 
 
2ο Παράδειγµα:  
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν αποτυπωθεί 
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς  της µελέτης, σε µορφή pdf. 
 
Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά είδος, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 
Μειοδότης θα αναδεικνύεται  ο προσφέρον τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
8.3 Τρόπος πληρωµής 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και 
την τιµολόγηση αυτών.  
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.   
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ή του 
Νοµικού Προσώπου στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών 
οικονοµικού έτους 2015. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου, εντός δύο 
(2) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
 
 
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
 
8.5 Επισηµάνσεις 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 
επιπλέον ηµέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην 

µελέτη 36/2015 της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που 
περιλαµβάνονται στα 4 τµήµατα της µελέτης. 

• Απαγορεύεται   στον ανάδοχο να εκχωρήσει  µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης  χωρίς την έγκριση 
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ .  
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ  εφόσον 
ο τρίτος  στον οποίον γίνεται η εκχώρηση  έχει τα προσόντα  που εγγυώνται  κατά την κρίση της την  καλή εκτέλεση 
της προµήθειας.  

            Έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή της ΚΕ∆ΗΚΕ  ο ανάδοχος παραµένει  πάντοτε εξ   
            ολοκλήρου  υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον αντικατέστησε.  

Κατ΄εξαίρεση µπορεί  µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ΚΕ∆ΗΚΕ    να 
απαλλαγεί  της ευθύνης του ο ανάδοχος  , ύστερα από αίτηση του  , εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια  η οποία 
τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα  ανίκανο να  εκπληρώσει  τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

      Μαζί µε την αίτηση  του αναδόχου υποβάλλεται  και δήλωση αποδοχής  εκ µέρους του τρίτου    
      προς τον οποίον γίνεται η  Εκχώρηση.  

Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο  ανάδοχο , ο οποίος  αναλαµβάνει και όλες τις 
ευθύνες  από τη σύµβαση υποχρεούµενος να καταθέσει  τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
 



 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήτοι 23/07/2015 και ώρα 14:00 µ.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής », οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, 
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 
και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού 
απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 
τους ορίζονται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά 
λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.36/2015 µελέτης που αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης.  
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς , καθώς και τις 

γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους 

στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που 
περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.36/2015 
µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας  διακήρυξης. 

• Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών, η επιτροπή του διαγωνισµού διενεργεί κλήρωση µεταξύ αυτών που είχαν ισότιµες προσφορές, 
παρουσία αυτών. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα περί 
κατακύρωσης ή µη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως 
εξής:  
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 



Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι 
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   
 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται.  
 
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 
του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
 
12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού 
από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, 
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε  επί 
τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα µη συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ.  
 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί 
για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 
 
α) Τον ∆ήµο Κεφαλονιάς   
β) Την Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε. 
   
 
   Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που 
έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν 
αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
   Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου 
προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.. 
   Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την 
προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 



 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο 
Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ο:  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) 

 
15.1 Η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της για την ΚΕ∆ΗΚΕ και έως 31-10-2015 για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς 
15.2 Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν λόγω Σύµβασης, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται µε Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι τρεις (3) µήνες ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηµατικού ποσού που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
 
15.3 Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση και απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 
15.4 Ο ∆ήµος  και η ΚΕ∆ΗΚΕ έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν   ή να µειώσουν  την ποσότητα  των προσφεροµένων ειδών  σε 
ποσοστό 25% µε την ίδια   τιµή που θα πετύχουν  κατά τη δηµοπρασία και πάντως όχι πέραν από τη συνολική αξία του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄αριθ 36/2015 µελέτης. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Οι  ποσότητες που αναφέρονται  κατά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι αυτές  που απαιτούνται για την λειτουργία   
των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και  Πλατύ Γιαλού καθώς και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  σύµφωνα µε τη λειτουργία  
προηγουµένων ετών.  
     Ο Υπεύθυνος  του κυλικείου της κάθε παραλίας και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  δύναται µερικά από τα αναγραφόµενα 
είδη  να µη τα ζητήσει καθόλου  και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συµφωνηµένες ποσότητες.  
     Η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει  όποια από τα είδη είναι  κάθε φορά αναγκαία για την λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.  
      

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
17.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
17.2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεν παραδίδει προσηκόντως  τις ποσότητες που του ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές 
και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 36/2015 µελέτης. 
17.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
17.4 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
          Για    την εξασφάλιση της ποιότητας  των ειδών καθ΄όλη τη διάρκεια  της προµήθειας, η Υπηρεσία του ∆ήµου και της 
ΚΕ∆ΗΚΕ έχει  το δικαίωµα να  αποστέλλει δείγµατα  των  ειδών της προµήθειας  για έλεγχο  στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
        Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί ακαταλληλότητα  των ειδών ο προµηθευτής  πρέπει να τα αντικαταστήσει µέσα σε 
τακτή προθεσµία  που θα του δώσει ο υπεύθυνος του κυλικείου  της κάθε παραλίας και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  και 
οφείλει να παραλάβει  το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσαρες ώρες.  
      Η δαπάνη των οποιονδήποτε ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 Π∆ 60/2007 
 
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 



Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα αρχή , σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της προµήθειας κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια 
επιτροπή. 
 
Κρατήσεις-Φόροι: 
Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για όλα τα υπό προµήθεια είδη επιβαρύνει τον 
προµηθευτή.   
Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο 
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
 Ο προµηθευτής  υπόκειται  σε όλους τους , βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους ,  τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά 
την ηµέρα  διενέργειας της δηµοπρασίας ( π.χ. παρακράτηση φόρου 4% , επί της καθαρής αξίας της προµήθειας)  
       Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και την ΚΕ∆ΗΚΕ αντίστοιχα 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη 
διεύθυνση:  www.kefallonia.gov.gr 
Επίσης περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΠΙΛΥΣΗ   ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ 
Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
Επίσης για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Κεφαλληνίας. 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                  Αργοστόλι 29-05-2015 
 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί και στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αµφισβητήθηκε η 

διενέργεια διαγωνισµού ως σύνολο και µε έναν µειοδότη ,δηλαδή διατυπώθηκε η άποψη ότι µπορούσε να γίνει ο   

διαγωνισµός µε διαφορετικούς διαγωνισµούς ή   µε κατηγορίες προϊόντων ώστε να προκύψει µειοδότης ανά κατηγορία 

προϊόντος. 

Ο κ, Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν αν το δούµε σε σχέση µε τον τίτλο του θέµατος που είναι 

διακήρυξη διαγωνισµού,  δεν µπορείς να µη στηρίξεις το θέµα και  εµείς ειδικά που µέχρι σήµερα στηρίζουµε όλους τους 

διαγωνισµούς. Εάν όµως κάποιος διαβάσει την µελέτη που είναι η βάση που ακουµπάει η διακήρυξη του διαγωνισµού τότε 

θα ανακαλύψει ότι υπάρχει σοβαρό θέµα , υπάρχει δηλαδή µία δηµιουργική ασάφεια σε σχέση µε την περιγραφή των 

προϊόντων ,π.χ  ο κιµάς φρέσκος ή κατεψυγµένος ; στα γάλατα ,τα χαρτικά κ.λ.π. µια σειρά από πράγµατα που αφήνουν 

ανοικτά και ο καθένας µπορεί να δώσει προσφορά κατά το δοκούν .Άρα ναι µεν προκηρύσσεις ένα διαγωνισµό που  πιθανόν  

να αποβεί άγονος και όταν πάει σε απευθείας ανάθεση που είναι και η χειρότερη επιλογή ,εκεί πέρα να υπάρχουν περιθώρια 

σε αυτόν που θα το αναθέσουµε κατά το τί σκέπτεται εκείνος να προσφέρει, γιατί νοµικά δεν δεσµεύεται µε βάση την µελέτη 

από συγκεκριµένα πράγµατα. Υπάρχει  µια µεγάλη ασάφεια ως προς την µελέτη και επειδή έχουµε και την γνώση του χώρου 

δεν θα το ψηφίσουµε µε το σκεπτικό ότι η µελέτη δεν µπορεί να στηρίξει αυτόν τον διαγωνισµό. 

 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης   - Ανουσάκης 

Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                          

 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΕΚΠΟΤΑ). 
3) τις 781-782-783 /2015 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 
4) την 117/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο της διακήρυξης.  

                                                     ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  



1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, 
ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  για  το 
χρονικό διάστηµα  Ιουνίου  2015  έως   Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
2. Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.go
v.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

08/06/2015 
08/06/2015 29/06/2015, ώρα 

14:00µ.µ. 
08/07/2015 17/07/2015 ,ώρα 

14:00 µ.µ. 

 
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο 
ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                 Πιστό αντίγραφο 
                                                                                     Η  Πρόεδρος   
                                                                          Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών  

 
 

                                                                                  Σοφία Γαρµπή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                            Α∆Α: 7ΖΨ4ΩΕ5-ΛΛΛ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 12 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η   Μαΐου 2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     226 / 2015 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 
1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο 
«Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων»   
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                               
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223 /2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
                                                                                                                                                                   
Η Πρόεδρος  , Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή      κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στoν 
Προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 

εισηγούµενος  το  2ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση ων όρων Πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου 

∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. Πρωτ. 20305/29-05-2015   
διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής : 
 
 
 
 
 
 

                              



 
 
 
 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:29-05-2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                      A.Π.: 20305 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πλ. Γραφείο Προϊστ. ∆/νσης  
Κ. Γεράσιµο Παυλάτο 
Τηλ. 26713 60167 
 
 

Ο  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ΄ αριθ. 34/2015  µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  για τις  εργασίες 
λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων. 
6. Την υπ’αρ. 118/2015 απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκε  η µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
7. Την υπ΄αριθ 211/2015 µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους από τους Κ.Α 70.6162.04 και 70.6162.14 
συνολικού ποσού 73.000,00 € από τις πιστώσεις του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015. 
8.Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την 
εκτέλεση της  εν λόγω εργασίας , τα οποία έλαβαν αριθµό  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)   1ο 
«15REQ002807435» 2ο «15REQ002807619». 
9.Την αριθ. 226/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 
και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως εγκρίσης των Πρωτογενών 
Αιτηµάτων λαµβάνοντας Αριθµούς ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)  1ο «15REQ002808280 » 2ο  
«15REQ002808502 ». 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» προϋπολογισµού 
72.816,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2015: € 72.816,00 
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015: € 72.816,00  
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  11.30 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη  16 Ιουνίου 2015. 



Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης υποβολής προσφορών δια κλήσεως από τον 
Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  

Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την λήξη επιδόσεως των προσφορών 
εκτός εάν η προσέλευση για  επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την πάροδο της ώρας αυτής και  
καταχωρείται στο πρακτικό της συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της λήξης επιδόσεως των προσφορών 
. 

 
Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη 
µε το αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η 
κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας χωρίς το 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατών ογδόντα τεσσάρων  ευρώ (1.184,00 €).  

Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που 
λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να 
παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η 
εγγυητική πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την ηµεροµηνία έκδοση της, τον 
εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας 
υπέρ της οποίας δίδεται η εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την 
ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) 
ηµέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την 
υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός συναινέσει σε 
παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό 
δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την ανακήρυξή του ως αναδόχου.  

Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι υπέρ όλων των µελών της 
κοινοπραξίας. 

                                                    Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  

Επί ποινή αποκλεισµού προσκοµίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την φύση 
των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν τα 
παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, µε όλες 
τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου του νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού 
πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση των γενικών 
και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 30 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι 
την ολοκλήρωση της εργασίας ’.  

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για την εργασία µε τίτλο « Εργασίες 
λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων » και στην οποία θα αναφέρονται όλες οι 
παρόµοιας φύσης µε την παρούσα εργολαβίες, που εκτελέσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα 
πλαίσια οποιασδήποτε συνεργασίας, ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή του εργοδότη, του τίτλου της 
εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της συµβατικής αµοιβής, του ποσοστού 
συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης αµοιβής. Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε 



αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τους φορείς ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται 
βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.  

 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά 
για την εκτέλεση της εργασίας  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της υπ΄αριθ 35/2015 µελέτης, και για το 
οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι 
υπάλληλοι). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό. 

5. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης ή των 
µελών της κοινοπραξίας.  

6. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση κοινοπραξίας 
στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στην κοινοπραξία.  

7. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε 
την έγκριση του καταστατικού του και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις υποχρεώσεις 
του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς και αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.  

8. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο θα 
πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένο.  

                                                Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  

Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) , αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα εκπρόσωπο 
αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη 
επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα τέλεσης του άρθρου 1 της 
παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 
4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την εύρυθµη 
εκτέλεση των εργασιών, όπως το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την περιγραφή των εργασιών, την 
καταγραφή του συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και 
τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα στηρίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τον 
∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την εκτέλεση της εργασίας.  

Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές 
που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των 
προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά 
θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου 
στον συµµετέχοντα. 

( Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για 
ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για τις Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για 
κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά επισηµαίνεται, 
ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση τους, θα προκύπτει και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω 
διαγωνισµό, µε την επίδειξη πάντα και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, αναφορικά µε την 
νόµιµη εκπροσώπηση αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης, θα πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση 
από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο ορισµένος εκπρόσωπος των 
κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το 
δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των 
διατάξεων µέσω προσχηµατικών κοινοπραξιών. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την οικονοµική τους προσφορά σε ιδιαίτερα 
καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή 
της, το τηλέφωνο,  και την επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας και 
επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» & «Οικονοµική προσφορά για την εργασία µε τίτλο 
‘Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων ». Για τη συµµετοχή στη 
δηµοπρασία κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς φακέλους, αφενός τα τυπικά 
στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής 
προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου. 



 Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η παραλαβή των 
δικαιολογητικών, η επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συνδιαγωνιζοµένων και αποφασίζει περί των 
αποκλειοµένων.  

 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτoί στο διαγωνισµό. 
Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την µελέτη. Έπειτα 
αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των 
προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των φακέλων και των 
προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών 
εάν ζητηθεί.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τα 
όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 28/80.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή που διενεργεί τον 
διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  

Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα 
επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό  

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

                                                                      Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο οποίο θα 
πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κληθεί ο 
ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση. 

Ο χρόνος  διάρκεια αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και την 31/10/2015.  

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Για την εκτέλεση της εργασίας δεν δύναται  να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή. 

                                                            Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 
28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή. Η απόφαση της 
κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη 
απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για επικύρωση. 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία έλαβε γνώση των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, των συµβατικών τευχών και των όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και µε 
βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την ∆/νση 



Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60156, στο site του ∆ήµου 
www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί. Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα 
τοπικής κυκλοφορίας. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας µε τον τρόπο αυτό χάνεται η απευθείας 

διαχείριση των παραλιών από τον ∆ήµο και θα έπρεπε να ερευνηθεί και να βρεθεί τρόπος απευθείας πρόσληψης του 

προσωπικού για την λειτουργία της παραλίας Μύρτου.   

Ο κ, Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ είναι µία καραµπινάτη ιδιωτικοποίηση των   λειτουργιών των  

υπηρεσιών της παραλίας Μύρτου.  Με την µορφή της σαλαµοποίησης του προσωπικού που χτυπάει µε τον πιο έντονο βαθµό 

τα εργασιακά δικαιώµατα των ανθρώπων που θα δουλέψουν εκεί που είναι ήδη χτυπηµένα µε τις αποδείξεις επαγγελµατικής  

δαπάνης  , χωρίς ωράρια ,επιδόµατα και υπερωρίες. Είναι µια συλλογική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης 

και είναι στην λογική αυτή που έχει να κάνει µε την µείωση του εργατικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

και των επιχειρηµατικών οµίλων και της κερδοφορίας τους χτυπώντας τα εργατικά δικαιώµατα και τις υπηρεσίες. Επίσης σε 

σχέση µε την διαχείριση  της όλης λειτουργίας παρόλο που το τυπικό , δηλαδή η απόδειξη θα είναι στο όνοµα του ∆ήµου η  

ταµειακή µηχανή να καταγραφεί καθώς επίσης  οι προµήθειες και τα τιµολόγια ότι θα τα  χειρίζονται και θα παραλαµβάνουν 

υπάλληλοι  του ∆ήµου . Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  θα µπορούσε να πιέσει σε µια άλλη κατεύθυνση να διεκδικήσει µε αγωνιστικά 

και να εκθέσει την κυβέρνηση   για να κερδίσει περισσότερα . Με την έννοια λοιπόν όλων των παραπάνω εµείς 

καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης   - Ανουσάκης 

Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                          

 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, 
συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) τις 774--779 /2015 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 
4) την 118/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την  την διακήρυξη κ. ∆ηµάρχου.  

                                                    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του 
Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας 
Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.816,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
 
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  στις 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  11.30 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην 
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη  16 Ιουνίου 2015. 

3. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 
28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

4. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο.  

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Πιστό αντίγραφο 
                                                                               Η  Πρόεδρος   
                                                                  Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών  

 
 

                                                                            Σοφία Γαρµπή  



                                                                                                                                 Α∆Α: 7ΩΩ6ΩΕ5-ΜΝ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 12 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η   Μαΐου 2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     227 / 2015 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού  

∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»   
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
                                                                                                                                                                   
Η Πρόεδρος  , Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή      κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στoν 
Προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος  το  3ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αργοστολίου»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. Πρωτ. 20306/29-05-2015   διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου 
για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής : 
 
 
 
 
 
 

                              
 

 

 



 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:29-05-2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                      Α.Π.:20306 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πλ. Γραφείο Προϊστ. ∆/νσης  
Κ. Γεράσιµο Παυλάτο 
Τηλ. 26713 60167 
 
 

Ο  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ΄ αριθ. 34/2015  µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  για τις  εργασίες 
λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
6. Την υπ’αρ. 119/2015 απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκε  η µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
7. Την υπ΄αριθ 211/2015 µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους από τον Κ.Α 70.6162.05 ποσού 52.000,00 € από 
τις πιστώσεις του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015. 
8.Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την 
εκτέλεση της  εν λόγω εργασίας , το οποίο έλαβε αριθµό  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)   
«15REQ002807496»  
9.Την αριθ. 227/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 
και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως έγκριση του Πρωτογενούς 
Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)  «15REQ002808355 ». 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» 
προϋπολογισµού 51.906,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2015: € 51.906,00  
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015: € 51.906,00 
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  10.00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη  16 Ιουνίου 2015. 

Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης υποβολής προσφορών δια κλήσεως από τον 
Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  



Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την λήξη επιδόσεως των προσφορών 
εκτός εάν η προσέλευση για επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την πάροδο της ώρας αυτής και  
καταχωρείται στο πρακτικό της συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της λήξης επιδόσεως των προσφορών 
. 

 
                                                           Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη 
µε το αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η 
κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας χωρίς το 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων  ευρώ (844,00 €).  

Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που 
λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να 
παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η 
εγγυητική πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την ηµεροµηνία έκδοση της, τον 
εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας 
υπέρ της οποίας δίδεται η εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την 
ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) 
ηµέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την 
υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός συναινέσει σε 
παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό 
δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την ανακήρυξή του ως αναδόχου.  

Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι υπέρ όλων των µελών της 
κοινοπραξίας. 

                                                      Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  

Επί ποινή αποκλεισµού προσκοµίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την φύση 
των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν τα 
παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, µε όλες 
τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου του νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού 
πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση των γενικών 
και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. H διάρκειας ισχύος της προσφοράς είναι 30 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι 
την ολοκλήρωση της εργασίας ’.  

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για την δράση µε τίτλο «Εργασίες 
λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου » και στην οποία θα αναφέρονται 
όλες οι παρόµοιας φύσης µε την παρούσα εργολαβίες, που εκτελέσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα 
πλαίσια οποιασδήποτε συνεργασίας, ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή του εργοδότη, του τίτλου της 
εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της συµβατικής αµοιβής, του ποσοστού 
συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης αµοιβής. Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τους φορείς ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται 
βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.  



 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά 
για την εκτέλεση της εργασίας  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της υπ΄αριθ 34/2015 µελέτης και για το 
οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι 
υπάλληλοι). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό. 

5. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης ή των 
µελών της κοινοπραξίας.  

6. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση κοινοπραξίας 
στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στην κοινοπραξία.  

7. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε 
την έγκριση του καταστατικού του και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις υποχρεώσεις 
του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς και αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.  

8. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο θα 
πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένο.  

                                                   Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  

Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α), αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα εκπρόσωπο αυτών 
ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη επιστολή 
προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 
4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την εύρυθµη 
εκτέλεση των εργασιών, όπως το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την περιγραφή των εργασιών, την 
καταγραφή του συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και 
τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα στηρίζονται στην τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από τον 
∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την εκτέλεση της εργασίας.  

Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές 
που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των 
προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά 
θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου 
στον συµµετέχοντα. 

( Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για 
ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για τις Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για 
κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά επισηµαίνεται, 
ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση τους, θα προκύπτει και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω 
διαγωνισµό, µε την επίδειξη πάντα και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, αναφορικά µε την 
νόµιµη εκπροσώπηση αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης, θα πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση 
από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο ορισµένος εκπρόσωπος των 
κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το 
δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των 
διατάξεων µέσω προσχηµατικών κοινοπραξιών. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την οικονοµική τους προσφορά σε ιδιαίτερα 
καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή 
της, το τηλέφωνο,  και την επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας και 
επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» & «Οικονοµική προσφορά για την εργασία µε 
τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου ». Για τη 
συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς φακέλους, αφενός 
τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της 
οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου. 

Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η παραλαβή των 



δικαιολογητικών, η επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συνδιαγωνιζοµένων και αποφασίζει περί των 
αποκλειοµένων.  

 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό. 
Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την µελέτη. Έπειτα 
αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των 
προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των φακέλων και των 
προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών 
εάν ζητηθεί.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τα 
όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 28/80.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή που διενεργεί τον 
διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  

Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα 
επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό  

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο οποίο θα 
πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και θα κληθεί ο 
ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση. 

Ο χρόνος διάρκειας αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και 31/10/2015. 

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Για την εκτέλεση της εργασίας δεν θα χορηγηθεί στον ανάδοχο καµία προκαταβολή.  

                                                                Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 
28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

                                                                         ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  

Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή. Η απόφαση της 
κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη 
απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για επικύρωση. 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία έλαβε γνώση των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, των συµβατικών τευχών και των όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και µε 
βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60153, στο site του ∆ήµου 



www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί. Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα 
τοπικής κυκλοφορίας. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας µε τον τρόπο αυτό χάνεται η απευθείας 

διαχείριση των παραλιών από τον ∆ήµο και θα έπρεπε να ερευνηθεί και να βρεθεί τρόπος απευθείας πρόσληψης του 

προσωπικού για την λειτουργία της παραλίας του Πλατύ Γιαλού.   

Ο κ, Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ είναι µία καραµπινάτη ιδιωτικοποίηση των   λειτουργιών των  

υπηρεσιών της παραλίας του Πλατύ Γιαλού .  Με την µορφή της σαλαµοποίησης του προσωπικού που χτυπάει µε τον πιο 

έντονο βαθµό τα εργασιακά δικαιώµατα των ανθρώπων που θα δουλέψουν εκεί που είναι ήδη χτυπηµένα µε τις αποδείξεις 

επαγγελµατικής  δαπάνης  , χωρίς ωράρια ,επιδόµατα και υπερωρίες. Είναι µια συλλογική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και 

της Κυβέρνησης και είναι στην λογική αυτή που έχει να κάνει µε την µείωση του εργατικού κόστους και την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών οµίλων και της κερδοφορίας τους χτυπώντας τα εργατικά δικαιώµατα και τις 

υπηρεσίες. Επίσης σε σχέση µε την διαχείριση  της όλης λειτουργίας παρόλο που το τυπικό , δηλαδή η απόδειξη θα είναι στο 

όνοµα του ∆ήµου η  ταµειακή µηχανή να καταγραφεί καθώς επίσης  οι προµήθειες και τα τιµολόγια ότι θα τα  χειρίζονται και 

θα παραλαµβάνουν υπάλληλοι  του ∆ήµου . Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  θα µπορούσε να πιέσει σε µια άλλη κατεύθυνση να 

διεκδικήσει  αγωνιστικά και να εκθέσει την κυβέρνηση   για να κερδίσει περισσότερα . Με την έννοια λοιπόν όλων των 

παραπάνω εµείς καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης   - Ανουσάκης 

Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                          

 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, 
συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) τις 775/2015 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 119/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και  την  διακήρυξη του  κ. ∆ηµάρχου.  

                                    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του 
Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας 

Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» προϋπολογισµού 51.906,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  10.00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη  16 Ιουνίου 2015. 

3. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 
28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

4. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο.  

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                           Πιστό αντίγραφο 
                                                                             Η  Πρόεδρος   
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών  

 
 

                                                                  Σοφία Γαρµπή  
 
 



 

                                                                                                                  Α∆Α: 6ΨΡΩΩΕ5-5ΟΧ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 12 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η   Μαΐου 2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     228 / 2015 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223 /2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
                                                                                                                                                                   
Η Πρόεδρος  , Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή      κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στoν 
Προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος  το  4ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις 
εργασίες:α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης β)  
Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την 
µε αριθµ. Πρωτ. 20304/29-05-2015   διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής : 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚ.:  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Για τις εργασίες: 

α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  

β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 

Προϋπολογισµού 138.100,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 31.763,00 € ήτοι σύνολο 169.863,00€ µε το Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονικό 
δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980 τεύχος Α') "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 

2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) 

3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α143/28-06-2014) 

5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

6. Του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια-και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. 

8. Το άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Π.∆.60/ΦΕΚ 64 Α716-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις. 

10. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 



12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014) 

13. Το άρθρο 37 του Νόµου 4320/2015 “Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-2015) 

14. Την υπ’ αρίθµ. 120/2015 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ. 33/2015 µελέτη της 
οικονοµικής υπηρεσίας και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 

15. Την υπ’ αριθµ. 211/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και 
ψήφισης πίστωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 

16. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση 
της προµήθειας, τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο «15REQ002807374» 2ο 
«15REQ002807625» 3ο «15REQ002807779» 4ο «15REQ002807403» 5ο «15REQ002807529» 6ο «15REQ002807594».  

17. Την αριθ. 228/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, και την 
αριθµ. 211/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκαν οι απαιτούµενες πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, ως έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο 
«15REQ002808231» 2ο «15REQ002808483» 3ο «15REQ002808545» 4ο «15REQ002808271» 5ο «15REQ002808422» 6ο 
«15REQ002808460». 

                                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς όπως θα 
προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων στο συνολικό κόστος όπως εµφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
υπ΄αριθ. 33/2015 µελέτης. 

. Η προσφορά θα πρέπει να συµφωνεί µε τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων-τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της µε αρ. 33/2015 µελέτης της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1 : Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών, επιτροπή διαγωνισµού, δηµοσιότητα, δαπάνες δηµοσίευσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και στο Π∆60/07. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα 
από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

Η κατάθεση προσφορών γίνεται για το σύνολο των οµάδων. 

α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  

β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 

Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ηλεκτρονική τεχνική και οικονοµική προσφορά στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Εφόσον οι 
υποψήφιοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν στο σύστηµα ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά αφού πρώτα 
συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΕΟΠ.χΙs) στο οποίο θα εισάγουν το προσφερόµενο κόστος σύµφωνα 
µε την τεχνική περιγραφή του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄αριθ. 33/2015 µελέτης για το σύνολο των οµάδων. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας ως προς το προκύπτον ποσό, θα γίνει κλήρωση µεταξύ αυτών (άρθρο 19 του Π∆28/80). Η 
ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται και να 

προκύπτει από τα ως άνω έντυπo τo οποίo θα επισυναφθεί ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα 
από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν4155/13 και το 
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη µετά τη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(http://www.kefallonia.gov.gr/), στο ΕΣΗ∆ΗΣ ή στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Για πληροφορίες µπορούν να καλούν στα τηλ. 2671360156 (κα. 
Παγώνης ∆ιονύσιος). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικών βαραίνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός.  

ΑΡΘΡΟ 2 : ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  

Β) Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

γ) Συνεταιρισµοί 

δ) Κοινοπραξίες 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους 
τους όρους ανεπιφύλακτα.  

Η κατάθεση προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των παρεχόµενων υπηρεσιών ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης 

2.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr') ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 



Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας 
: 

> είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

> είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του 
αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής γενικά 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, 
τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τα άρθρο 157 του 4281/2014(ΦΕΚ 160/α'/8-8-2014), τον 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α729-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω . 

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» για τη συµµετοχή 
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται 
στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου 7 τκ 28100 Αργοστόλι Κεφαλλονιά, (τηλ. 2671360156), µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και 
να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να 
σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου. 



Αν τα στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά η νοµικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε 
αποδεδειγµένη εµπειρία, που θα παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης. Για την απόδειξη της εµπειρίας για έργα 
ή εργασίες σε ΟΤΑ ,Νοµικά Πρόσωπα ΟΤΑ και φορείς δηµοσίου για τα τρία τελευταία έτη, µε στοιχεία όπως ο 
προϋπολογισµός και η διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω, ο οποίος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από 
τις αναθέτουσες αρχές, συντασσόµενα ή θεωρούµενα από αυτές για την καλή και εµπρόθεσµη παράδοση. Απαιτείται 
κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι προηγούµενες συνεργασίες για έργα ή εργασίες σε, ΟΤΑ, Νοµικά Πρόσωπα ΟΤΑ 
και φορείς κεντρικής διοίκησης για τα τρία τελευταία έτη, µε στοιχεία όπως ο προϋπολογισµός και η διάρκεια εκτέλεσης των 
παραπάνω, ο οποίος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τις αναθέτουσες αρχές, συντασσόµενα ή 
θεωρούµενα από αυτές για την καλή και εµπρόθεσµη παράδοση. 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των 
υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

5. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του δηµοσίου , Ο.Τ.Α. ή Νοµικών 
Προσώπων ΟΤΑ όπου έχουν αναλάβει εργασίες κατά την τελευταία τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου συµβατικού ποσού 
και της ηµεροµηνίας της σύµβασης. 

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου Επαγγελµατικού ή Εµπορικού µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 

Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 



Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ 
και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουνµε την υπογραφή τους την Ε. Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (EE L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/3C18/EOK του 
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η 
οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε 

-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 

6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Γ ια τα νοµικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 



8. Στην τεχνική του προσφορά ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του 
ανθρώπινου δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας στο Λιµνοσπήλαιο Μελισάνης και στο Σπήλαιο 
∆ρογκαράτης καθώς και τους υπευθύνους ασφαλείας. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, 
ακριβή αντίγραφα των πτυχίων που θα προσκοµίσουν και την πιστοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας και το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον 
υπεύθυνο του ∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική και 
Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους. 

9. Υπεύθυνη δήλωση των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι οι προσφερόµενες εργασίες θα είναι σύµφωνες µε 
τα αναγραφόµενα στη µελέτη της υπηρεσίας. 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που 
εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 
στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (5), και (7) της παραγράφου 

Α. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου 
ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

∆) Για τους συνεταιρισµούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3), (5),(6)και (7) (8) (9) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (MMΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 



εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούςσυνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος. 

δ. Εφόσον οι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. 

ΆΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων 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. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση. 

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο 
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 
το 2 (∆ύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ύψους 2.762,00 ευρώ για τις οµάδες, σύµφωνα µε 
τις δύο οµάδες που αναφέρονται στην υπ'αριθµ. 33/2015 µελέτη του ∆ήµου. 

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία 
έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την 
πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
θα λαµβάνονται υπ' όψιν. 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών 
συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της εργασίας ή προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε 
επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 5 

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος υποβολής προσφορών 



Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β723-3-1993). 

Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετογής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύησησυµµετοχής, και 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που αναγράφονταιστο άρθρο 3, καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται . 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, 
τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α729-5- 2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3, για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών απότην ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική 
Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούνστην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία πουδεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν τηνψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το 
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα τουσυστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σεαντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου τοηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες τουσυστήµατος ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού υπό τη µορφή φωτοαντίγραφου. 



Στον υποφάκελο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι 
πρέπει να αναρτήσουν οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η τεχνική τους επάρκεια. 

Τεχνική προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία ή συνοδεύεται από αυτά µε ασαφείς ή ελλιπείς 
περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

Γλώσσα σύνταξης των παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική. 

Τα ζητούµενα δικαιολογητικά εφόσον εκδίδονται στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµηµετάφραση στα 
Ελληνικά. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόνηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου τ.κ. 28100 
Αργοστόλι Κεφαλλονιάς, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εκτός από την ως άνω προσφορά ο υποψήφιος θα επισυνάψει συµπληρωµένα και ψηφιακά υπογεγραµµένα τα έντυπα (σε 
pdf): 

1. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΕΟΠ) 

- Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και Μονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν 
διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται ότανυπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

Η υποβολή δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετική βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής. 

5.3 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 



5.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (135) ηµερολογιακές ηµέρες,προσµετρούµενες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για εξήντα (60) επιπλέον 
ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις 
µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 
όργανο, µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι 03/07/2015 και ώρα 14:00 µ.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, 
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 
και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 



• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού 
απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 
τους ορίζονται. 

ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθόσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά 
λαµβάνονται υπόψιν τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς , καθώς και τις γενικότερες 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

• Ανάδοχος των εργασιών ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη προσφορά. 

• Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε: 

Α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

Β. Την µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι προσφορές 

2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή για: 

Α. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται ηλεκτρονικά στην επιτροπή του διαγωνισµού, µέχρι και την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του. 

2. Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του διαγωνισµού ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως, 
µόνο από πάροχο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 
για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή διαγωνισµού, η 
οποία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Ο δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής 
που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης 
µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικόταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β-21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ.Η.∆Η. Σ.)»], µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 



ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με τη ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίσηπρος πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού 
. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τηλήξη της προθεσµίας 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την υπογραφή της σύµβασης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την 
προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι' αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και κηρύσσεται έκπτωτος.  

Στον ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός της παραπάνω προθεσµίας, από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον ανάδοχο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 
έντυπη µορφή ( πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού 
Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 
περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να 
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή των εντός της προθεσµίας 20 ηµερών και από την οποία να 
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική 
ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν 
και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικώς, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής(µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε 
αναλαµβανόµενες από αυτόν εργασίες σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη, τη µελέτη και τη σύµβαση. 

3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

Α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. 

Β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του έκπτωτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει µέρος στο 
διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ'ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε απ'έυθείας ανάθεση, αν 
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του δήµου ή η τυχόν διαφορά που θα 



προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ατοµική και στην περίπτωση που 
δεν πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά 

τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του προσώπων για χρονικό 
διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 

∆. Καταλογισµός στον πάροχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της σύµβασης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του 
δόθηκε το δικαίωµα να τις παραδώσει µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν 
τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι αναγκαίες εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο εκεί που θα του υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

ΑΡΘΡΟ 15 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο 
Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 16 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µέχρι 31/10/2015 . 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας και υπογράφεται 
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                  Αργοστόλι 29-05-2015 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας µε τον τρόπο αυτό χάνεται η απευθείας 

διαχείριση των παραλιών από τον ∆ήµο και θα έπρεπε να ερευνηθεί και να βρεθεί τρόπος απευθείας πρόσληψης του 

προσωπικού για την λειτουργία του Λιµνοσπήλαιου - Μελισσάνης και του σπηλαίου ∆ρογκαράτης.   

Ο κ, Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ είναι µία καραµπινάτη ιδιωτικοποίηση των   λειτουργιών των  

υπηρεσιών του Λιµνοσπήλαιου  Μελισσάνης και του σπηλαίου ∆ρογκαράτης.  Με την µορφή της σαλαµοποίησης του 

προσωπικού που χτυπάει µε τον πιο έντονο βαθµό τα εργασιακά δικαιώµατα των ανθρώπων που θα δουλέψουν εκεί που 

είναι ήδη χτυπηµένα µε τις αποδείξεις επαγγελµατικής  δαπάνης  , χωρίς ωράρια ,επιδόµατα και υπερωρίες. Είναι µια 

συλλογική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης και είναι στην λογική αυτή που έχει να κάνει µε την µείωση του 

εργατικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών οµίλων και της κερδοφορίας τους 

χτυπώντας τα εργατικά δικαιώµατα και τις υπηρεσίες. Επίσης σε σχέση µε την διαχείριση  της όλης λειτουργίας παρόλο που 

το τυπικό , δηλαδή η απόδειξη θα είναι στο όνοµα του ∆ήµου η  ταµειακή µηχανή να καταγραφεί καθώς επίσης και τα 

εισιτήρια ότι θα την τα χειρίζεται υπάλληλος του ∆ήµου . Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  θα µπορούσε να πιέσει σε µια άλλη 

κατεύθυνση να διεκδικήσει µε αγωνιστικά και να εκθέσει την κυβέρνηση   για να κερδίσει περισσότερα . Με την έννοια λοιπόν 

όλων των παραπάνω εµείς καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης   - Ανουσάκης 

Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                          

 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, 
συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) τις 776-777-778 και 780/2015 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 



4) την 120/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο της διακήρυξης.  

                                

                                           ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες:α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης 

Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης»   

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο 

ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                            Η  Πρόεδρος   
                                                               Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών  

 
 

                                                                        Σοφία Γαρµπή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                Α∆Α: 765ΦΩΕ5-Ω0Φ     
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   229  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                          
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» 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  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία ΚΑ προυπ. Υπόλοιπο 

708 08/05/2015 14.000,00 Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς 
κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε Παλικής. 

70.6279.02 0,00 

771 20/05/2015 135,30 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΓΟΝΟΥ- ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΟΜΜΙ∆Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ] 

10. 6463 3.151,92 

785 22/05/2015 1.845,00 Λοιπές επικοινωνίες [Ο.Τ.Ε. - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ 
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ"]  

00.6224.00 3.155,00 

786 
 

22/05/2015 1.801,95 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων [ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΚΟΜΒΟΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ & 
∆ΕΒΟΣΕΤΟΥ] 

35. 6264       1.209,81 

787 22/05/2015 449,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 20.6662.01 8.842,81 

788 22/05/2015 400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 30. 6233 4.680,00 

789 22/05/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 20. 6699 4.383,09 

790 22/05/2015 113,70 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6682.03 8.796,38 

791 22/05/2015 442,81 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6682.03 8.796,38 

792 22/05/2015 41,86 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6682.01 1.101,37 

793 22/05/2015 74,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6662.01 8.597,77 

794 22/05/2015 171,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6662.01 8.597,77 

795 
 

22/05/2015 130,00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων [νοµική 
εκπροσώπηση δήµου, Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ, ορισθείσα µε την 
αριθµ.193/2015 ΑΠ. ΟΙΚ/ΗΣ ] 

00. 6111 1.452,97 

796 25/05/2015 9.200,46 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα. [MEΛΕΤΗ] 

35. 6692 115,74 

797 
 

25/05/2015 2.000,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής) 
[ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ] 

20. 6671 0,00 

798 
 

25/05/2015 19.055,00 ∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς[ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 110/2015 ΑΠ. ∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 

00.6495.04 0,00 

799 25/05/2015 495,07 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων [ΚΑΥΣΙΜΑ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
ΜΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ] 

10. 6462 835,45 

800 
 

25/05/2015 12.291,81 Κατασκευή υποδοµών προσωρινής µετεγκατάστασης 4ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου λόγω των σεισµών του 
2014 [ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης Εντολής,αριθµ.40/2015 Απ.∆.Σ.] 

70.7331.17 0,00 

801 26/05/2015 2.090,10 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων . 35.6262.03 7.909,90 

802 27/05/2015 505,97 Ταχυδροµικά Τέλη (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 

00.6221.00 600,91 

803 
 

27/05/2015 8.487,00 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων [αριθµ. 107/2015 
απόφαση ειρηνοδικείου Αργοστολίου, αριθµ. 19906/2015 
έγγραφο Νοµικής Υπηρεσίας] 

80.8117.35 27.057,09 

804 27/05/2015 292,13 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ] 

10. 6462 543,32 

805 
 

28/05/2015 1.230,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθµ.19944/27-5-2015 &19945/27-5-2015 
∆ιακηρύξεων Εκµίσθωσης Παραλιών ∆.Ε. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

10. 6463 11.921,92 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:771-785-795-796-797-798-799-800-802-803-8804  και  805. 
Ο κ. Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις; 785 από 787-794-796-798-800-802 και 803. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης –

Ανουσάκης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         

 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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 



  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Α∆Α: 70Π6ΩΕ5-ΚΜ4          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  Μαΐου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   230 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη αναγκών  

Προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων .   

Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Μαΐου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 19497/25-05-2015 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  οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                            Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                       
3.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
5.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 214 και 223/2015) 
6. Ιωάννης  Λυκούδης           
7. Κουρκουµέλης Ηλίας              
 8. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος-Παρών µόνο  στις 223&224/2015)   
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6ο θέµα   

ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη 

αναγκών Προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 

19521/ 25-05-2015 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 

Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου  για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων» 
 

Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

2.000,00€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  για την πληρωµή Ανταλλακτικών 

Οχηµάτων και Μηχανηµάτων και αναλυτικά : 

ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  2. 000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ)             20.6671 (797/2015  πρόταση)   
 
 



 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 

ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 

παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 

προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 

προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 

χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 

των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 

ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του 

∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6671 για την προµήθεια ανταλλακτικών . 

 



 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς το έχουµε επισηµάνει από το 2014 και έχουµε προτείνει οι 
προµήθειες των ανταλλακτικών και των λοιπών αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος   να γίνονται µε 
διαγωνισµούς έτσι ώστε και ο ∆ήµος να έχει επάρκεια  όταν τα χρειαστεί και επί πλέον να γίνεται εξοικονόµηση 
δηµοτικών πόρων .Επειδή γίνεται κατ εξακολούθηση από το 2014 και όχι µε την υπαιτιότητα των υπαλλήλων η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για τις παραπάνω προµήθειες καταψηφίζουµε την εισήγηση για την 
προµήθεια ανταλλακτικών 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης - 

Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης Νικόλαος και Ζαπάντης Ανδρέας .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 797/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6671  µε τίτλο 

«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ». 

2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο 

ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   29/08/2015. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


