
 

  

   

  

 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΗΤΒΩΕ5-1ΤΖ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    140  / 2015             

 

 ΘΕΜΑ :  « Τροποποίηση της 87/2015  απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.» 

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης  (προσήλθε από την  141/2015) 
6.  Ανουσάκης Νικόλαος    
7.  Ζαπάντης Ανδρέας     
8.  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  1 o θέµα   εκτός   

 ηµερήσιας  διάταξης: « Τροποποίηση   της 87/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.»  

 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 3-03-2015 εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 

∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα  µε την οποία αναφέρονται  τα  παρακάτω: 

 
Στην  συνεδρίαση της 13 ης  Φεβρουαρίου 2015  η Οικονοµική Επιτροπή µε την 87/2015 απόφαση  της ,ενέκρινε τα   Πρακτικά  της   
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ)  για την προµήθεια  πετρελαίου θέρµανσης  ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Σχολικών 
Επιτροπών – Ο.Κ.Α.Π – ∆ηµοτικού Γηροκοµείου και ΚΕ.∆Η.ΚΕ και αναλυτικά αποφασίστηκε :  
 

1. Εγκρίνει ως έχουν  τα    Πρακτικά    της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας  πετρελαίου θέρµανσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς –Σχολικών Επιτροπών –Ο.Κ.Α.Π -∆ηµοτικού Γηροκοµείου και ΚΕ.∆Η.ΚΕ .  
2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό   Προµήθειας Πετρελαίου Θέρµανσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Σχολικών 
Επιτροπών, Ο.Κ.Α.Π., ∆ηµοτικού Γηροκοµείου, Κ.Ε.∆Η.ΚΕ που διεξήχθη σύµφωνα µε 60037/30-12-2014 διακήρυξη ∆ηµάρχου . 
3. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς –Σχολικών Επιτροπών –Ο.Κ.Α.Π -∆ηµοτικού Γηροκοµείου και 
ΚΕ.∆Η.ΚΕ η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης   να διεξαχθεί ξεχωριστά από κάθε Νοµικό Πρόσωπο µε απευθείας αναθέσεις . 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναφέρει τα παρακάτω :  

∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισµός  



 

  

   

  

 

1.Προµήθεια µε "διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" µπορεί να γίνει εάν συντρέχει µία από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού 
και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου (ζ) της παρ. 20 του άρθρου 3 του Ν. 

1797/1988 δεν εφαρµόζεται προκειµένου για προµήθειες που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆. 105/1989. [1] [2] 

2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των 
στοιχείων (ονοµασία [3] και ταχυδροµική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζοµένων 
εµπορευµάτων, ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισµού), ο αριθµός των υποψηφίων που 
καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχοµένως δε, ο αριθµός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της 
υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από το νοµάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προµήθεια είναι 
δαπάνη ίσης ή µεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σηµεία της διαβιβάζονται στην 
επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε 
περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προµήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό 
των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχµών (Σήµερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε µε την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 
945 Β/24-7-2002) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του Ν. 1797/1988 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, µε ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, 
µετά από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.  

Για την εφαρµογή των   παραπάνω ζητείται να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για την τροποποίηση της 87/2015 
απόφασής της ως προς το τρίτο (3) σκέλος της και αναλυτικά :   

3) Παραπέµπει τη διαδικασία διενέργειας της προµήθειας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 παρ. 2 
του ΕΚΠΟΤΑ, προκειµένου να αποφασίσει για τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης και να επιλέξει τον 
προµηθευτή για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς –Σχολικών Επιτροπών –Ο.Κ.Α.Π -∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου και ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 

• Την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας    
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τροποποιεί το τρίτο σκέλος του αποφασιστικού της  87/13-02-2015 απόφασης της όπως παρακάτω:    

3. Παραπέµπει τη διαδικασία διενέργειας της προµήθειας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 παρ. 2 του 
ΕΚΠΟΤΑ, προκειµένου να αποφασίσει για τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης και να επιλέξει τον 
προµηθευτή για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς –Σχολικών Επιτροπών –Ο.Κ.Α.Π -∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου και ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 
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. 

                                                                                                         
 
                 



 

  

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Α∆Α: ΩΒΚΗΩΕ5-ΗΝΡ                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    141  / 2015             

 

 ΘΕΜΑ :  «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 
Παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                      
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης  (προσήλθε από την  141/2015) 
6.  Ανουσάκης Νικόλαος    
7.  Ζαπάντης Ανδρέας     
8.  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  2 o θέµα   εκτός   

 ηµερήσιας  διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού 

δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  αφού ενηµερώνει την Επιτροπή ότι σύµφωνα µε τον Ν 4281/2014 από 1-03-2015 καταργείται η 

συγκρότηση των Επιτροπών ∆ιαγωνισµών µε την διαδικασία της κλήρωσης,   

 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. Πρωτ. 8348/ 5 -03-2015 εισήγηση της  Προϊσταµένης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. 

Ευρύκλειας Χαιτίδου- Παπαδήµα  η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόµου 

Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

Σχετ. Το άρθρο 1 παρ.1 του Κ.∆.Ε  (Ν. 3669/2008) 

Για τον καθορισµό των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος προτείνονται οι παρακάτω 

υπάλληλοι : 

Τακτικά Μέλη :                                                                                  

1. Λεωνίδας Παγουλάτος  ,ως Πρόεδρος 

2. Γεράσιµος Φιλιππάτος  , ως Μέλος  

3. Θεόδωρος Καλογερόπουλος , ως Μέλος και Γραµµατέας. 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Ευάγγελος Κουφός 



 

  

   

  

 

2. Γεωργία Βλάχου    

3. Γεράσιµος Τσιούτσιος    

Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες.   Η Προϊσταµένη ∆/νσης : Ευρύκλεια  Χαιτίδου- Παπαδήµα.   

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Ότι κατήργησε ο Νόµος την διαδικασία της επιλογής των Επιτροπών 
∆ιαγωνισµών µε κλήρωση δεν σηµαίνει ότι κατήργησε και το δικαίωµα της Οικ. Επιτροπής µε απόφασή της να αποδεχθεί την 
εισήγηση της Υπηρεσίας ή εν µέρει να την τροποποιήσει . 
Εµείς προτείνουµε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να βγει µέσα από  κλήρωση µεταξύ των  υπαλλήλων που προτείνει η Τεχνική 
Υπηρεσία και  όσον αφορά την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και όσον αφορά τον  Πρόεδρο της , για 
να διασφαλίσουµε µία ουσία και µία διαφάνεια ως Οικονοµική Επιτροπή και ψηφίζουµε  την πρόταση µας. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι α)  από την Τεχνική Υπηρεσία δεν πρέπει να 
ορίζονται ως Μέλη των Επιτροπών ∆ιαγωνισµών  των  έργων του ∆ήµου  άτοµα τα οποία κωλύονται για ευνόητους λόγους. 
 β) τα άτοµα που έχουν τα τυπικά προσόντα να προεδρεύουν θα πρέπει να   εναλλάσσονται και να µην είναι συνεχώς οι ίδιοι. 
Ο κ. Ζαπάντης δηλώνει επίσης ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση να ορίζονται ως Μέλη   των Επιτροπών  όλοι οι 
υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά προσόντα και να εναλλάσσονται και ως Πρόεδροι και ως Μέλη . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - Ηλίας Κουρκουµέλης –Ιωάννης Λυκούδης  – Ανουσάκης 
Νικόλαος και Σοφία Γαρµπή  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• άρθρο 1 παρ.1 του Κ.∆.Ε  (Ν. 3669/2008) 

και Την εισήγηση της Τεχνικής  Υπηρεσίας    
 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόµου Ληξουρίου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» όπως παρακάτω : 

Τακτικά Μέλη :                                                                                  

1.Λεωνίδας Παγουλάτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε ,ως Πρόεδρος 

2.Γεράσιµος Φιλιππάτος   Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε  ως Μέλος  

3.Θεόδωρος Καλογερόπουλος ,Πολιτικός Μηχανικός  ως Μέλος και Γραµµατέας. 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1.Ευάγγελος Κουφός  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    

2.Γεωργία Βλάχου  Αγρονόµος -Τοπογράφος Μηχανικός  Π.Ε     

3.Γεράσιµος Τσιούτσιος  Χηµικός Μηχανικός  Π.Ε  

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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Α∆Α: 7ΧΚΧΩΕ5-40Υ     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    142  / 2015             

 

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

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης  (προσήλθε από την  141/2015) 
6.  Ανουσάκης Νικόλαος    
7.  Ζαπάντης Ανδρέας     
8.  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  3 o θέµα   εκτός   

 ηµερήσιας  διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 

χώρων – Οδός Π.  Βαλλιάνου» αφού ενηµερώνει την Επιτροπή ότι σύµφωνα µε τον Ν 4281/2014 από 1-03-2015 καταργείται η συγκρότηση των 

Επιτροπών ∆ιαγωνισµών µε την διαδικασία της κλήρωσης 

 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. Πρωτ. 8348/ 5 -03-2015 εισήγηση της  Προϊσταµένης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. 

Ευρύκλειας Χαιτίδου- Παπαδήµα  η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων – Οδός Π.  

Βαλλιάνου». 

Σχετ. Το άρθρο 1 παρ.1 του Κ.∆.Ε  (Ν. 3669/2008) 

Για τον καθορισµό των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος προτείνονται οι παρακάτω 

υπάλληλοι : 

Τακτικά Μέλη :                                                                                  

4. Ευάγγελος Κουφός  ,ως Πρόεδρος 

5. ∆ηµήτριος Στουπάς    ως Μέλος  

6. Γεράσιµος Τσιούτσιος   , ως Μέλος και Γραµµατέας. 

 



 

  

   

  

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

4. Λεωνίδας Παγουλάτος      

5. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος       

6. Θεόδωρος Καλογερόπουλος     

Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες.   Η Προϊσταµένη ∆/νσης : Ευρύκλεια  Χαιτίδου- Παπαδήµα.   

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Ότι κατήργησε ο Νόµος την διαδικασία της επιλογής των Επιτροπών 
∆ιαγωνισµών µε κλήρωση ,δεν σηµαίνει ότι κατήργησε και το δικαίωµα της Οικ. Επιτροπής µε απόφασή της να αποδεχθεί την 
εισήγηση της Υπηρεσίας ή εν µέρει να την τροποποιήσει . 
Εµείς προτείνουµε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να βγει µέσα από  κλήρωση µεταξύ των  υπαλλήλων που προτείνει η Τεχνική 
Υπηρεσία και  όσον αφορά την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και όσον αφορά τον  Πρόεδρο της , για 
να διασφαλίσουµε µία ουσία και µία διαφάνεια ως Οικονοµική Επιτροπή και ψηφίζουµε  την πρόταση µας. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι α)  από την Τεχνική Υπηρεσία δεν πρέπει να 
ορίζονται ως Μέλη των Επιτροπών ∆ιαγωνισµών  των  έργων του ∆ήµου  άτοµα τα οποία κωλύονται για ευνόητους λόγους 
 β) τα άτοµα που έχουν τα τυπικά προσόντα να προεδρεύουν ,θα πρέπει να   εναλλάσσονται και να µην είναι συνεχώς οι ίδιοι. 
Ο κ. Ζαπάντης δηλώνει επίσης ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση να ορίζονται ως Μέλη   των Επιτροπών  όλοι οι 
υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά προσόντα και να εναλλάσσονται και ως Πρόεδροι και ως Μέλη . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - Ηλίας Κουρκουµέλης –Ιωάννης Λυκούδης  – Ανουσάκης 
Νικόλαος και Σοφία Γαρµπή  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• άρθρο 1 παρ.1 του Κ.∆.Ε  (Ν. 3669/2008) 

και Την εισήγηση της Τεχνικής  Υπηρεσίας    
 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων – Οδός Π.  

Βαλλιάνου».όπως παρακάτω : 

Τακτικά Μέλη :                                                                                  

1. Ευάγγελος Κουφός  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε  ,ως Πρόεδρος 

2. ∆ηµήτριος Στουπάς  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε  ως Μέλος  

3. Γεράσιµος Τσιούτσιος  Χηµικός Μηχανικός Π.Ε  , ως Μέλος και Γραµµατέας. 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Λεωνίδας Παγουλάτος   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε    

2. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   Π.Ε     

3. Θεόδωρος Καλογερόπουλος   Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε  

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. 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   143    / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών. 

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας  
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  2 o θέµα     ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός 

∆ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  

 το µε αριθ. πρωτ. 7674/2-03-2015 έγγραφό της Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας   δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου 

 Νίκης το οποίο  που έχει ως εξής: 

Στις 19 Μαρτίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών η από 12-07-2012 (αρ. κατ. 40/2014) 

έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ Γερασίµου Ευθυµιάτου κ.λ.π. (συν. 6) και ΚΑΤΑ  της µε αριθ. 6/2011 απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά αγωγή για απόδοση ακινήτου στη θέση 

«Πετανοί» Τ.Κ. Αγίας Θέκλης το οποίο είχα παραχωρηθεί στον τέως ∆ήµο Παλικής για δηµιουργία δηµοτικού χώρου στάθµευσης 

προς εξυπηρέτηση των λουοµένων της παραλίας των Πετανών. 

 Με την υπ΄αριθ, 140/2012 απόφαση της η οικονοµική Επιτροπή µου χορήγησε την εντολή για άσκηση έφεσης κατά της 

παραπάνω απόφασης, η δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 19-03-2015, όπως προαναφέρθηκε.   

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή προς συµπλήρωση της ανωτέρω απόφασης να ορίσει την υπογράφουσα την 

παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιµο της 19-03-2015 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 διαµορφώνει την  πρόταση να αναβληθεί η λήψη απόφασης για το εν λόγω θέµα 
και να επανέλθει προς συζήτηση στην Επιτροπή έγκαιρα (πριν τις 19-03-2015) µε την παρουσία της δικηγόρου του ∆ήµου  
προκειµένου να έχουν πλήρη ενηµέρωση  επί της ουσίας της  υπόθεσης . 
Η Πρόεδρος δηλώνει ΠΑΡΟΥΣΑ . 
Την αναβολή του θέµατος ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - Ηλίας Κουρκουµέλης –Ιωάννης Λυκούδης  – Ανουσάκης 
Νικόλαος-Ζαπάντης Ανδρέας –Θεόδωρος Φλωράτος και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
   

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Αναβάλλει την λήψη απόφασης για τον ορισµό δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών . 

Το θέµα να επανέλθει προς συζήτηση στην Επιτροπή έγκαιρα (πριν τις 19-03-2015) µε την παρουσία της δικηγόρου του ∆ήµου κ. 

Νίκης Χριστοφοράτου , προκειµένου να ενηµερωθούν πλήρως επί της ουσίας της υπόθεσης .  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                Α∆Α: ΩΘΤ4ΩΕ5-Ν90                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    144   / 2015  

 

 ΘΕΜΑ :  ¨Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός ∆ικηγόρου . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας  
 

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

  ηµερήσιας  διάταξης: «Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός ∆ικηγόρου.»  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 7565/2-03-2015 έγγραφό της Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας   δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου 

Νίκης το οποίο  που έχει ως εξής: 

Στις 19.02.2015 παραλήφθηκε από τον ∆ήµο µας η µε αριθµό Μ2/2015 πράξη Επιβολής Προστίµου του 
Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, µε την οποία µας επιβλήθηκε πρόστιµο χρηµατικού ποσού 10.550,54 ευρώ. 
Κατά την αιτιολογία της Πράξης αυτής το εν λόγω πρόστιµο επιβλήθηκε διότι «κατά τον επιτόπιο έλεγχο µε αριθµ. 
πρωτ.: 573/09.02.2015 από αρµόδιους υπαλλήλους του υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου εντοπίσθηκε να 
εργάζεται ως καθαρίστρια στο κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην Πλ. Βαλλιάνου η κα. Νεοφύτου Αθηνά η οποία 
σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. 2070/19.01.2015 αρ. απ. ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς της έχουν ανατεθεί εργασίες 
καθαριότητας ∆ηµοτικών Κτιρίων, για τις οποίες η ανωτέρω θα πληρωθεί µε επαγγελµατική δαπάνη.  Σύµφωνα µε τον 
Ν. 4093/2012 όπως ισχύει µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης αµείβονται περιστασιακά απασχολούµενοι, ενδεικτικά 
εισηγητές σεµιναρίων, κ.λ.π που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι κατά τρόπο συστηµατικό και υπό τις υποδείξεις 
του εργοδότη, στις περισσότερες δε περιπτώσεις σε χώρο διαφορετικό του εργοδότη. Η δε παρουσία της σύµφωνα µε 
τη σύµβασή της γίνεται καθηµερινά χωρίς να ασφαλίζεται σε ΟΑΕΕ ή αλλού, άρα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 
1846/1951 θεωρείται σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.»  
 Επειδή σύµφωνα και µε το υπ΄ πρωτ. 6367/2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποδεκτή η επιβαλλόµενη πράξη για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και επειδή χωρούν νοµικοί και ουσιαστικοί 



 

  

   

  

 

λόγοι για την ακύρωσή της µε αριθµό Μ2/2015 πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου 
µε προσφυγή που θα ασκηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
 Επειδή µε την άσκηση της ως άνω προσφυγής δε χωρεί αναστολή εκτέλεσης της Πράξης Επιβολής Προστίµου 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι ταυτόχρονα µε την άσκησης της (ενν. προσφυγής) συντρέχουν νοµικοί και 
ουσιαστικοί λόγοι άσκησης αίτησης αναστολής κατά του Ι.Κ.Α. και της µε αριθµό Μ2/2015 πράξη Επιβολής Προστίµου 
του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για λήψη απόφασης σχετικά 
µε την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου. 
 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως: α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε αριθµό Μ2/2015 Πράξη 
Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, β) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της 
αίτησης αναστολής µε ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της 
µε αριθµό Μ2/2015 Πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, γ) χορηγήσετε εντολή – 
εξουσιοδότηση στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση 
της ως άνω προσφυγής, αίτησης αναστολής µε ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, δ) χορηγήσετε 
εντολή – εξουσιοδότηση στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου να 
παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο στην συζήτηση της ως προσφυγής, 
αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και ε) σε περίπτωση 
κωλύµατος της ως άνω δικηγόρου όπως εγκρίνετε την χορήγηση εντολής – εξουσιοδότησης σε δικηγόρο Πατρών να 
παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο στην συζήτηση της ως προσφυγής, 
αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 Η αµοιβή του ως άνω 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 :  
Η Προεδρος αναφέρει ότι η Νοµική Υπηρεσία προτείνει ως δικηγόρο Πατρών να οριστεί ο  κ. Γιαννακός ∆ηµήτριος. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση  ότι   έχουν τηρηθεί   όλες οι απαραίτητες υποχρεώσεις των 
συµβαλλόµενων που  αφορούν α ) στο περιεχόµενο της « απόδειξης δαπανών» (υπογραφή από τα δύο Μέρη ,ακριβής αναγραφή 
του είδους της υπηρεσίας που παρασχέθηκε κ.λ.π ) και β) στην σχετική παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και χαρτοσήµου , 
πράγµα που σηµαίνει ότι το Κράτος υπό  ευρεία έννοια έχει αποδεχθεί την σύµβαση και ένα µέρος του την ανατρέπει ,αυτό δεν 
µπορεί να συµβαίνει είναι ανακολουθία. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω: Η δική µου θέση αρχής είναι ότι όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να ασφαλίζονται, όµως 
επειδή υπάρχουν ανάγκες και επειδή ενδέχεται το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο να δικαιολογεί τον ∆ήµο για τον λόγο αυτό δηλώνω 
ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆) µε την στήριξη και των άλλων παρατάξεων του ∆Σ έχει αναγάγει την 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων σε πρώτη προτεραιότητα και επιλογή της. Μια ελαστικοποίηση που πάει χέρι-χέρι µε την 
ιδιωτικοποίηση και ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία υπηρεσιών και δοµών της λειτουργίας του ∆ήµου στη λογική της µείωσης του κόστους και διαµόρφωσης 
νέων πεδίων κερδοφορίας για τους ιδιώτες. Συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Αρχή έχει εφεύρει την λεγόµενη «επαγγελµατική δαπάνη», προκειµένου να προσλαµβάνει 
εργαζόµενους, που δουλεύουν ως δήθεν επαγγελµατίες, µε αυτασφάλιση, χωρίς ωράρια, αργίες, άδειες, επιδόµατα κ.λ.π. Όχι µόνο υλοποιεί την υφιστάµενη 
αντιδραστική νοµοθεσία αλλά και κάνει τον λαγό µε «ιδέες» προς την συγκυβέρνηση και την ΕΕ. 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση σε σχέση µε το πρόστιµο που επιβλήθηκε από κλιµάκιο του ΙΚΑ προς τον ∆ήµο µετά από τον επιτόπιο έλεγχο και την διαπίστωση ότι 
εργαζόταν εργαζόµενη στην καθαριότητα του ∆ηµαρχείου χωρίς να είναι δηλωµένη και χωρίς ασφάλιση στο ΙΚΑ, έχουµε να πούµε ότι όπως αναφέρεται και 
στο έγγραφο της Οικ. υπηρεσίας αρ.πρ. 6367/25.02.2015 «…οι συγκεκριµένες εργασίες που ανατίθενται δεν µπορούν να εκτελεσθούν από το υπάρχον 
προσωπικό του ∆ήµου Κεφαλονιάς…», δηλαδή δεν επαρκή το προσωπικό για να καλύψει την συγκεκριµένη µόνιµη ανάγκη. 
Η καθαριότητα των ∆ηµοτικών κτηρίων έχει να κάνει µε την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων και των δηµοτών που το επισκέπτονται. Η ασφάλεια και 
υγιεινή των δηµοσίων χώρων και µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορεί να είναι περιστασιακή και χωρίς συγκεκριµένες οδηγίες και πρότυπα που ο 
∆ήµος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει. Άρα είναι µια µόνιµη εργασία που απαιτεί συγκεκριµένες οδηγίες, έλεγχο, ωράριο, υλικά και µονιµότητα, δεν  είναι 
περιστασιακή.  
Στηρίζοντας την πολιτική των περικοπών σε χρηµατοδότηση αλλά και των προσλήψεων που υλοποιεί και η σηµερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε βάση της 
οδηγίες της ΕΕ, εφαρµόζεται την πιο επαίσχυντη µορφή  εργασιακών σχέσεων «βαφτίζοντας» τους εργαζόµενους σε επιχειρηµατίες και «αναγκάζοντας» τους 
να δουλεύουν σε συνθήκες µεσαίωνα. 
Καταγγέλλουµε αυτήν την πρακτική και καλούµε τους εργαζόµενους να µην σκύψουν το κεφάλι, να αντισταθούν και να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική 
διεκδικώντας όλα εκείνα που είναι αναγκαία για µια ζωή µε αξιοπρέπεια. Καταψηφίζουµε την εισήγηση».    

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - Ηλίας Κουρκουµέλης –Ιωάννης Λυκούδης  – Ανουσάκης 
Νικόλαος και Σοφία Γαρµπή. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  



 

  

   

  

 

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ι.Κ.Α. 
Αργοστολίου και κατά της µε αριθµό Μ2/2015 Πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Αργοστολίου. 
2) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής 
κατά του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε αριθµό Μ2/2015 Πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. 
Αργοστολίου. 
3) Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση της ως άνω προσφυγής, αίτησης αναστολής µε ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής. 
4) Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου να 
παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο στην συζήτηση της ως προσφυγής, αίτησης 
αναστολής και προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και  
5) σε περίπτωση κωλύµατος της ως άνω δικηγόρου  εγκρίνει  την χορήγηση εντολής – εξουσιοδότησης στον  δικηγόρο Πατρών κ. 
Γιαννακό ∆ηµήτριο να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο στην συζήτηση της ως 
προσφυγής, αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

6)Η αµοιβή του ως άνω 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  
                                                                           Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                         Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                                  Α∆Α: 78ΥΕΩΕ5-8ΥΗ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                   11-03-2015 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    145  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7647 / 2 -03 -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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                    
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  3 ο 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

έκθεσης 
Ηµ/νία 

έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑ Προυπολογισµού Υπόλοιπο  



 

  

   

  

 

25/02/2015 49.535,08 
∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας (  Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης )-5ος Λογαριασµός 30.7324.16 352.277,25 

25/02/2015 299,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων(ΚΗΥ5886) 10. 6253 9.701,00 

25/02/2015 230,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Αστυν. Τµήµα Πόρου) 10. 6661 9.813,77 

26/02/2015 1.394,00 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.11 4.594,01 

26/02/2015 27.988,00 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, 
αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.02 75.378,37 

26/02/2015 3.084,00 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.07 14.737,45 

26/02/2015 9.031,60 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.08 58.689,90 

26/02/2015 4.598,60 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ  2015 15.6741.12 23.915,71 

26/02/2015 45.192,07 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.09 204.308,18 

26/02/2015 11.584,00 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.10 40.953,62 

26/02/2015 90.362,93 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.04 301.708,88 

26/02/2015 169.708,52 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.01 822.803,46 

26/02/2015 14.954,50 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.05 61.321,29 

26/02/2015 620,00 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.06 2.944,29 

26/02/2015 10.571,17 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))-Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2015 15.6741.03 19.368,86 

26/02/2015 170.877,02 
Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (∆ηµ. 
Γηροκοµείο), 18ος Λογαριασµός 30.7336.35 2.245.684,02 

26/02/2015 4.142,54 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 10. 6251 19.857,46 

26/02/2015 3.100,00 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ & 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 70. 6251 900,00 

27/02/2015 3.317,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων(Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ)ΚΗΙ4935ΚΗΙ 
8913ΚΕΚ478ΚΗΥ5878ΚΗΥ3990ΚΗΥ5882ΚΗΙ4913ΚΗΥ5881ΚΗΙ
4923) 20. 6253 16.158,24 

02/03/2015 2.460,00 
Εργασίες αποκατάστασης αγαλµάτων-µνηµείων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 35.7336.02 2.540,00 

02/03/2015 369,00 
Προµήθεια   µηχανηµάτων ( θρυµµατιστής κλαδιών , µηχανή 
γκαζόν κ.λ.π. )  35.7135.00 2.583,00 

02/03/2015 2.275,50 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 13.802,50 

02/03/2015 216,97 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10. 6691 6,42 

02/03/2015 3.900,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 13.802,50 

2/3/2015 6.250,00 
Κατασκευή φράκτη συγκράτησης καταπτώσεων πρανών 
πλατείας Αγ. Τριάδας στην Πόλη Ληξουρίου ΣΑΤΑ. 30.7326.05 285,00 



 

  

   

  

 

2/3/2015 147,6 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια[on line ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ",ΒΑΛΣΑΜΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ],αριθµ. 7585/2-3-2015 Αίτηση & 
Έγκριση Συµµετοχής 00. 6073 4.702,40 

2/3/2015 3.653,10 Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ∆.Α  (ΣΑΤΑ  )  30.7332.09 0,00 

2/3/2015 6.819,12 Κατασκευή τοιχίων από λιθοδοµή στο ∆∆ Φάρσων ΣΑΤΑ 30.7323.66 0,00 

2/3/2015 6.494,40 Βελτιώσεις βατότητας δρόµων ∆∆  Ζόλων ΣΑΤΑ 30.7333.70 0,00 

3/3/2015 138,68 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 6.428,87 

3/3/2015 46,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 409,77 

3/3/2015 3.246,22 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  ( ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΛΙΚΗ ) 10. 6661 6.428,87 

3/3/2015 5.818,80 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30. 6682 91,25 

3/3/2015 4.682,36 Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  χώρων  30. 6661 33,18 

3/3/2015 5.965,00 Επίστρωση δαπέδων αναψυκτηρίου Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ 30.7336.20 0,00 

3/3/2015 198,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 211,77 

3/3/2015 5.904,00 
Ολοκλήρωση κτηρίου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ∆∆ 
∆ιλινάτων (ΣΑΤΑ  ) 30.7331.14 0,00 

3/3/2015 581,18 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[αριθµ.7660/2-3-2015 έγγραφο της ∆.νσης 
Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 9.418,82 

3/3/2015 307,5 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ∆' ΦΑΣΗ] 30. 6462 12.897,42 

3/3/2015 307,5 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  Β' ΦΑΣΗ] 30. 6462 12.589,92 

3/3/2015 492,00 

Μεταφορές εν γένει[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 40947 βάσει του αριθµ. 
7573/2-3-2015 εγγράφου ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών ,Τµήµα 
∆ιαχείρισης & Συντήρησης, Εγκαταστάσεων & Κινητού 
Εξοπλισµού] 30. 6414 9.508,00 

3/3/2015 940,95 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[Επείγουσα µίσθωση Ιδ. Μηχανικού Εκσκαφέα 
βάσει του αριθµ.7678/2-3-2015 εγγράφου  της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας] 70.6233.01 8.477,87 

04/03/2015 7.000,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 15. 6613 0,00 

04/03/2015 45.379,55 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 11.193,55 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 443 έως και την 455 -465-480-481-484-485 και 440 που αφορά 
την πεζοδρόµηση της Σκάλας αναφέρει τα παρακάτω: 
« ψηφίζει µε επιφύλαξη την 440/25-02-2015 ανάληψη υποχρέωσης ποσού 49.535,08 για “ ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων 
χώρων Τ.Κ. Σκάλας (  Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )-5ος Λογαριασµός επειδή έχουν επισηµανθεί 
προβλήµατα και έχουν κατατεθεί προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε το έργο στην υπ.αριθ. 302/07-12-2014 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς αλλά µέχρι σήµερα δεν έχουν δοθεί λύσεις.  
Συγκεκριµένα έχει ζητηθεί : 
 

1. Να διορθωθούν άµεσα οι κακοτεχνίες του έργου, που κατά κοινή οµολογία, έχουν εντοπιστεί. 
2. Να ελεγχθούν τα υλικά που τοποθετούνται, επειδή αµφισβητείται από πολλούς, ότι είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

της µελέτης. 
3. Να µετακινηθούν άµεσα τα καλώδια και οι κολόνες της ∆ΕΗ από το χώρο της κεντρικής λεωφόρου που πεζοδροµείται. 

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για αυτό ούτε έχει βρεθεί χρηµατοδότηση. 
4. Να βρεθεί η απαραίτητη χρηµατοδότηση : 

α) για τη φύτευση, 
β) για το φωτισµό, 
γ) για τα συµπληρωµατικά έργα , 

            της κεντρικής λεωφόρου που πεζοδροµείται. 



 

  

   

  

 

            Χρηµατοδότηση για τις εργασίες αυτές δεν προβλέπεται στο έργο που έχει  
            δηµοπρατηθεί και εκτελείται. 

5. Να γίνουν προηγουµένως οι συνδέσεις των κατοικιών µε την αποχέτευση. 
6. Να έχει ολοκληρωθεί το έργο πριν από την επόµενη τουριστική περίοδο. Είναι γνωστό ότι ο οικισµός της Σκάλας και οι 

τουριστικοί επαγγελµατίες υπέφεραν στη διάρκεια της προηγούµενης τουριστικής περιόδου από την κακή διαχείριση της 
διαδικασίας εκτέλεσης του έργου. 

7. Να εξευρεθούν οι απαραίτητοι χώροι στάθµευσης αναγκαίοι για έναν τουριστικό οικισµό. Με την ολοκλήρωση της 
πεζοδρόµηση της κεντρικής λεωφόρου Σκάλας θα λείψουν περισσότερες από τριακόσιες (300) θέσεις στάθµευσης. 

8. Να συνταχθεί κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή µελέτη όπως άλλωστε προβλέπεται και από την αρχική µελέτη-
πρόταση των πεζοδροµήσεων. Μετά την πεζοδρόµηση της κεντρικής λεωφόρου, του µεγαλύτερου δρόµου του 
οικισµού,  πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα λεωφορεία της συγκοινωνίας, για τα σχολικά, για τα λεωφορεία που 
µεταφέρουν τουρίστες στα ξενοδοχεία, για τη γενικότερη κίνηση των οχηµάτων στον οικισµό. 

9. Να γίνει διάνοιξη περιµετρικού και περιφερειακού δρόµου στον οικισµό Σκάλας για να µπορεί να διευκολυνθεί η κίνηση 
και η κυκλοφορία γιατί διαφορετικά δηµιουργούνται πολλά και µεγάλα προβλήµατα στον οικισµό. 

 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: « Με βάση την σηµερινή εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
 και διάθεση  πιστώσεων διαπιστώνουµε ότι : 
Υπάρχουν δαπάνες αξίας 36.224,20 Ευρώ «σπασµένες» σε 19 κωδικούς ώστε να γίνουν απευθείας αναθέσεις µεταξύ των οποίων 
10.858,54 για ασφάλειες «σπασµένες» σε 4 κωδικούς. Είναι µόνιµη πρακτική αντί να γίνουν διαγωνισµοί που θα παρέχουν 
δηµοσιότητα, προσφορές, εξοικονόµηση πόρων, επάρκεια και ποιότητα υλικών και υπηρεσιών συνεχίζεται η πρακτική των 
απευθείας αναθέσεων. 
Ψηφίζουµε µόνο τις παρακάτω προτάσεις: από την 443 έως και την 455- 465 την 484 και 485 εφόσον γίνει διαγωνισµός  
και την 440 µε επιφύλαξη . 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Ηλίας Κουρκουµέλης - 
Ιωάννης  Λυκούδης και  Νικόλαος Ανουσάκης  .                                                                                                                                                                         
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 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   

εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

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: 78ΛΜΩΕ5-ΕΘ6 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    146  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπάνης και ( διάθεση ) ψήφιση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης για το έργο « Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων 

–οδός Π. Βαλλιάνου» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  7647 / 2 -03 -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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                      Η Πρόεδρος , κ.  
Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης 
και ( διάθεση ) ψήφιση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης για το έργο « Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων –οδός Π. Βαλλιάνου»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου 
η οποία έχει ως εξής:  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την 

παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 

του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και 

το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν 

ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη 

έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000,00) ευρώ.  



 

  

   

  

 

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 

συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου 

αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 

Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 

λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  

Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  

α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  

β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της 

δαπάνης. 

Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    

Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις 

που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να 

ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην 

εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και 

να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή 

υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 

113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο 

όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που 

προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης 

που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για το έργο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων - Οδός Π. Βαλλιάνου» συνολικού 

ποσού 1.107.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε τρία έτη και η 

χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί ως εξής: 

- 900.000,00 ευρώ από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στη ΣΑΕΠ-022  

- 207.000,00 ευρώ από το Πρόγραµµα ΣΑΤΑ  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.107.000,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 

δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 450.000,00€.   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε 

την αριθ. πρωτ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το 

ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους ενός 

εκατοµµυρίου εκατόν επτά χιλιάδων ευρώ (1.107.000,00€) για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων - Οδός 

Π. Βαλλιάνου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015, 2016 και 2017 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2015 τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000€) σε βάρος του ΚΑ 35.7322.02 του προϋπολογισµού του 

τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - ΠΑΝ. Βαλλιάνου  (ΣΑΕΠ)», το οποίο και 

δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2016 ποσό τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00€) από πιστώσεις του Π∆Ε 

- στο έτος 2017 ποσό διακόσιες επτά χιλιάδες ευρώ (207.000,00€) από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

  Ο Προϊστάµενος Τµήµατος   

Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου:  
      Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 

 
       
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόδωρος  Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση η χρηµατοδότηση του έργου να είναι οµαλή και από 
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και από την ΣΑΤΑ.  
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω « 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 –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Ηλίας Κουρκουµέλης  
και Ιωάννης  Λυκούδης-Νικόλαος Ανουσάκης .                                                                                                                                                                                                                  
Και αφού έλαβε υπόψη : 

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο  30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την 
παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.4089/2012 και 
την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του 
Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− την    475   /2015  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης  . 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Αρµόδιας Υπηρεσίας   :   
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους ενός εκατοµµυρίου εκατόν επτά χιλιάδων Ευρώ (1.107.000,00€) για 

την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων - Οδός Π. Βαλλιάνου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015, 2016 και 

2017 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2015 τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 35.7322.02 του προϋπολογισµού του 

τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - ΠΑΝ. Βαλλιάνου  (ΣΑΕΠ)», το οποίο και 

δεσµεύεται µε την παρούσα . 

- στο έτος 2016 ποσό τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00  €) από πιστώσεις του Π.∆.Ε 

- στο έτος 2017 ποσό διακόσιες επτά χιλιάδες ευρώ (207.000,00€) από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Β. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να 

καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το 

µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη 

κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

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: 6ΜΦΦΩΕ5-2ΡΣ         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    147  / 2015 

 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  2015 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5  η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647/ 2 
-03-2015  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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                     
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2015 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την προτεινόµενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2015 σε ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( Εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και το έργο «Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
συνολικού ποσού πίστωσης 13.168,00 € από τον Κ.Α 10.6261.13 µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ το οποίο έχει ήδη εγγραφεί στον 
Προϋπολογισµό 2015)από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης κ. Αλεξάνδρας Ποταµιάνου  η οποία αναλυτικά ‘έχει ως 
εξής :  
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                                                                                           Την Οικονοµική Επιτροπή  
∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
Έχοντας υπόψη: 
1)Το γεγονός ότι το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το οικονοµικό έτος 2015 (αρ.1/2014 απόφασης Εκτελεστικής 
Επιτροπής ) το οποίο εγκρίθηκε µε την αρ.  310/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συντάχθηκε έχοντας υπόψη τα 
οικονοµικά στοιχεία και δεδοµένα έως και 30.06.2014. 
2) Τις µε αρ.209,308 και 309/2014 αποφάσεις  του ∆.Σ. Κεφαλονιάς που αφορούν τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2014, στις οποίες εγράφησαν έργατα οποία δεν περιλαµβάνονται στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015. 



 

  

   

  

 

3) Τις πληρωµές ήκαι αποπληρωµές έργων που έγιναν από 1/7/2014 έως 31/12/2014 τα οποία είχαν συµπεριληφθεί στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015 και τα οποία θα πρέπει να διαγραφούν. 
4)Την ανάγκη τροποποίησης των Κ.Α ορισµένων έργων/µελετών. 
5)Την ανάγκη εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2015οφειλών του ∆ήµου Κεφαλονιάς οι οποίες δεν είχαν συµπεριληφθεί 
κατά την σύνταξή του. 
 
6)Την µε αρ. 238/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης πράξης 
1.«∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆.Κεφαλονιάς>µε κωδ.MIS 483367στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα 
Προτεραιότητας <ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής > προϋπολογισµού: 61.500,00 € (µε το ΦΠΑ) . 
7)Την µε αρ. 24/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης πράξης  « 
Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας (MIS 494145) στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ,συγχρηµατοδοτούµενο από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προϋπολογισµού: 352.300,00 € (µε το ΦΠΑ) . 
8)Την µε αρ.πρωτ. 45163-30/11/2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηµατοδότηση του ∆. Κεφαλλονιάς για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών καικαταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)συνολικού  ποσού 75.000,00 
ευρώ , 
9)Τηνµε αρ.πρωτ.6759/7-11-2014 απόφαση του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη(Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας ) για  χρηµατοδότησησυνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ στο ∆ήµο Κεφαλονιάς για την κάλυψη δαπανών 
αποκατάστασης ζηµιών από ΚΑΕ 5152 
10)Την µε αρ.40/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση απόφασης της  Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την 
τροποποίηση  Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού  έτους 2015 ,  
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι συµπληρωµατική και συνέχεια της ανωτέρω τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατοςκαι 
Προϋπολογισµού έτους 2015 του ∆ήµου Κεφαλληνίας ως ακολούθως : 
Α)  ∆ΙΑΓΡΑΦΗ από το Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015 των παρακάτω έργων/µελετών: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ∆∆ 
ΖΟΛΩΝ  

5.104,50 30.7333.72 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΕΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ  

4.920,00 30.7333.113 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ∆.Ο∆ΟΥ 21ης 
ΜΑΙΟΥ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ  

4.824,06 30.7333.121 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  

11.614,28 10.7411.03 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆.∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆.Ε.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

13.446,97 30.7333.147 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
∆.Ε.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

14.690,87 30.7333.163 ΣΑΤΑ 2014-2015 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ 
∆.∆.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  

7.505,76 30.7324.07 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆∆.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  

7.505,76 30.7324.08 ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ 

3.650,00 30.7331.26  ΣΑΤΑ 2014-2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

33.623,24 
 

30.7333.49 
 

ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΚΟΛΕΣ ΣΤΑ ΡΑΖΑΤΑ 

3.600,00 
 

30.7336.25 
 

ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ 

6.765,00 
 

45.7336.08 
 

ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

5.988,99 30.7333.03 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
ΚΩ∆.MIS 474154 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 9 

2.530.000,00 
 

ΤΑΞΕΩΣ  ΕΣΠΑ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ∆∆ 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ  

47.410,65 
47.410,65 

80.8122.149 
1322.25 

Π.∆.Ε 
 
 



 

  

   

  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ 
ΕΦ.ΠΡΟΣΤΑΣ.ΜΥΡΤΟΥ  

10.000,00 
10.000,00 

 

70.7413.13 
1322.09   

Π.∆.Ε 

Υπηρεσίες απεικόνισης  βυθού σε χάρτες GIS 
 

3.000,00 
 

70.7425.14 
 

ΕΣΠΑ 

Υπηρεσίες διοργάνωσης  εθνικού διαγωνισµού 
µε θέµα  την πέτρα (λειτουργία    ΙNFOPOINT 
CENTER , επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, 
διοργάνωση  διαγωνισµού, κ.λ.π. ) 
 

11.400,00 70.7425.26 ΕΣΠΑ 

Βραβείο νικητήριου DVD σχετικά µε τα πέτρινα 
µνηµεία στην Κεφαλονιά 
 

1.000,00 
 

70.7425.32 
 

ΕΣΠΑ 

 
 
Β) την ΕΓΓΡΑΦΗ στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015 των παρακάτω  
έργων/µελετών και οφειλών έτους 2014: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
2015 

Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ∆∆ ΖΟΛΩΝ  6.795,75 30.7332.13 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΚ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ  

4.500,00 35.7336.03 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ  

1.950,00 30.7323.04 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΑΜΟΥΤΣΑΝΑΤΩΝ  

4.950,00 30.7323.05 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ  

2.230,00 30.7332.03 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ∆.ΠΥΛΑΡΕΩΝ  46.644,00 30.7413.27 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤ 
ΝΕΚΡΟΤ.ΒΑΡΣΑΜΟΣ 

4.920,00 45.7326.01 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
ΒΑΡΣΑΜΟΥ  

4.897,00 45.7326.02 ΣΑΤΑ 2014 - 2015 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ της Πράξης 
<∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του 
πολίτη >µε κωδ.MIS 483367 στο ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα <ΤΠΕ και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής >. 
 

61.500,00 
61.500,00 

70.7425.35 
1322.29 
 

ΕΣΠΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡ.Ο∆.∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) 
 

13.168,00 
 

70.6279.28 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΠ  

Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 

15.000,00 10.6261.13 ΣΑΤΑ 
 (η εγγραφή να γίνει 

µόνο στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα γιατί στον 
Προϋπολογισµό είναι 

εγγεγραµµένο) 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (MIS 
494145) ΣΥΓΧ/ΝΑ ΑΠΟ ΕΤΠΑ  

352.300,00 
352.300,00 

70.7425.36 
1323.18 

ΕΣΠΑ 

ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

12.500,00 70.6422 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 



 

  

   

  

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧ.ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑ∆Ας ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

4.000,00 70.6012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛ.ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ.ΧΡ ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

2.000,00 70.6022 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 
Γ) την ΕΓΓΡΑΦΗ στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2015 των παρακάτω έργων/ εργασιών  που αφορούν την 
επιχορήγηση πολιτικής προστασίας από ΚΑΕ 5152 συνολικού ποσού 100.000,00 , όπως αναλύονται  : 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΥΠ.∆ΗΜ.ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
ΚΑΕ 5152 ΠΟΣΟΥ 100.000,00 ευρώ 

Τίτλος έργου  

ΠΡΟΥΠ.ΜΕ ΦΠΑ 
 

(100.000,00) 

Κ.Α. 
 

(εσόδων) 
 

1214.11 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΡΙΟΝΤΩΝ ΕΤΕΙΠΙΩΝ 
&ΛΟΙΠΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014 ΑΠΌ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤ ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

20.000,00 30.7336.80 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ΣΤΗ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 
20.000,00 30.7333.29 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ΣΤΗ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
20.000,00 30.7333.28 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡ.ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 
2014 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

20.000,00 30.7336.81 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΣΕΙΣΜΩΝ 2014 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

20.000,00 
30.7336.82 

 

ΣΥΝΟΛΟ  100.000,00  

 

- Αντίστοιχα την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015 των παρακάτω εργασιών για την 

πρόληψη ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες ΣΑΕ 055 . 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΕΣ.  ΠΟΣΟΥ 75.000,00  -  ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΑΠΟΚΑΤ. ΖΗΜΙΩΝ ΣΑΕ 055 

Τίτλος έργου  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ  

Κ.Α. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 

2.773,13 70.6279.23 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ 

1.550,52 70.6279.27 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΚΗ . 

5.000,00 70.6279.30 

 
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης 

 
75.000,00 

(ΚΑ.Εσόδων ) 
1311.02 



 

  

   

  

 

και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας - ΣΑΕ-055 

 
∆) την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του έτους 2015 των παρακάτω έργων/µελετών: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 2015 

ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2015 

Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ∆∆ 
ΖΟΛΩΝ 

19.077,18 10.687,74 30.7323.02 ΣΑΤΑ 2014 - 
2015 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ 

5.961,00 5.521,27 30.6662.02 ΣΑΤΑ 2014 - 
2015 

 

∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΘΡΕΑ ΑΣΣΟΥ  50.000,00 51.680,68 30.7333.107 ΣΑΤΑ 2014-
2015 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 
∆ΙΑΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΘΟΥΚ.ΒΑΛΕΝΤΗ  

14.503,92 
 

390.401,30 
 

10.7336.02 
 

ΣΑΤΑ 
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΛ.ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ  

33.133,71 9.714,34 30.7324.06 ΣΑΤΑ 2014-
2015 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
Υ∆ΑΤΟΡ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΛΙΜΝΟΣΠ.ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ  

15.000,00 9.480,96 30.7326.01 ΣΑΤΑ 2014-
2015 

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
∆∆ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 

20.651,00 6.772,66 30.7334.02 ΣΑΤΑ 2014-
2015 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – 
ΣΚΑΛΑΣ  Κ.ΟΠΣ: 296393 
2ο Υπ.:   Αποχ. Σκάλας 

265.803,06  
849.726,61 

 

219.868,85       
803.792,40 

 

25.7326.14   
1323.06 

 

 
ΕΣΠΑ  

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
ΠΟΡΟΥΚ.ΟΠΣ:340045 
1ο Υπ.:Αποχ.Ακαθ.∆.∆. 
Πόρου ∆.Κεφ 
 

1.582.050,43 
1.965.033,46     

941.440,04 
1.335.044,62        

25.7326.18 
1323.02       

 
ΕΣΠΑ 

 

∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για 
την προώθηση του φυσικού 
περιβ. της ιστορίας - APREH                                                                                                                                        
 

146.101,94 142.276,94 1323.08 
 

ΕΣΠΑ  

Υπηρεσίες  Γραµµατειακής 
Υποστήριξης  προγράµµατος 

900,00 
 

75,00 
 

70.7425.07 ΕΣΠΑ  

Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την 
Πέτρα- V.I.S                        

72.378,59 54.249,07 1323.01 ΕΣΠΑ  

Έξοδα  µετακίνησης και 
διαµονής 
 

14.895,44 
 

13.941.92 
 

70.7425.17 
 

ΕΣΠΑ   

Υπηρεσίες συντονισµού 
προγράµµατος 
 

1.800,00 
 

900,00 70.7425.18 
 

ΕΣΠΑ  

Υπηρεσίες Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 
 

1500,00 330,00 70.7425.25 ΕΣΠΑ  

Παραγωγή DVD  της νικήτριας  
ταινίας µικρού µήκους  για την 
πέτρα – µε  τη µετάφραση. 
 

3.800,00 
 

1.094,00 70.7425.27 
 

ΕΣΠΑ  



 

  

   

  

 

∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ 
ZΩΝΗ  Κ.ΟΠΣ: 327609 

2.377.000,00 
2.377.000,00 

2.072.594,82 
2.072.594,82 

08.00.25.001 
04.00.25.001 

ΕΣΠΑ  

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Α ΦΑΣΗ 
 

2.484.463,98 
 

2.394.245,41 
 

30.7336.35 
 

Π∆Ε  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

20.000,00 24.000,00 70.6279.09 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΕΜΑΤΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ – 
ΑΠΟΚΑΤ.ΧΩΡΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

20.000,00 24.000,00 70.6279.10 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(γιλέκα άρβυλα ,µάσκες κ.λ.π.)-
Πολιτική Προστασία 

5.000.00 6.000,00 70.6654.06 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

8.000,00 7.500.00 70.7135.10 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΥΡΟΣΒ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 

2.000,00 1.500,00 70.6264 
 

ΕΡΓΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ                                                             
Κωδικός  (ΟΠΣΑΑ): 176191 
 

84.236,24 
 

84.236,24 
ΣΕ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 

71.418,68 
 

71.418,68 

30.7324.15 
 

1323.13 

ΕΣΠΑ Τροπ. 
πίστωσης & 

κωδικού 

 
Ε )Τέλος την Τροποποίηση των  Κ.Α. των παρακάτω έργων/µελετών: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
2015 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
Κ.Α. 

ΝΕΟ Κ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ                                                                                       
494.832,00 €,     Κωδικός  
(ΟΠΣΑΑ): 176192 
 

570.396,66 
 
570.396,66 

ΤΑΞΕΩΣ 
 

ΤΑΞΕΩΣ 

30.7323.38 
 
1323.12 

ΕΣΠΑ  

Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΑΛΑΡΗΣ                                                                                                         
(ΟΠΣΑΑ): 176190  
 

395.000,00 
 
395.000,00 

ΤΑΞΕΩΣ 
 

ΤΑΞΕΩΣ 

25.7326.22 
 
1323.15 

ΕΣΠΑ 

ΑΓΡ.Ο∆ΟΠΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆.Ε.ΛΕΙΒ                                                     
(ΟΠΣΑΑ): 176492 
 

476.232,97 
 
476.232,97 

ΤΑΞΕΩΣ 
 

ΤΑΞΕΩΣ 

30.7323.27 
 
1323.16 

ΕΣΠΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 369.000,00 ΤΑΞΕΩΣ 15.7321.01 ΕΣΠΑ 



 

  

   

  

 

ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ-                                                                                     
(ΟΠΣΑΑ): 177309  
 

 
369.000,00 

 
ΤΑΞΕΩΣ 

 
1323.17 

 
 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  
 
Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση για την τροποποίηση του Προϋπολογισµού 2015 ,του Προϊστάµενου του 
Τµήµατος Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου η οποία έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

 
1. Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2015 στον Κ.Α. Εξόδων 30.6262.04  πίστωσης 7.500,00€, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µεταβολή της κατονοµασίας του από  «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδοποιίας (∆άνειο Τ.Π & ∆ανείων)» σε 
«Παροχή υπηρεσιών επιστασίας έργου Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγίου Νικολάου-Πόρου» που είναι εγγεγραµµένο και στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα έτους 2015 χρηµατοδοτούµενο από την ΣΑΤΑ. 

Η παραπάνω µεταβολή δεν προκαλεί µεταβολή στο Τακτικό Αποθεµατικό. 
2. Από το αριθ. πρωτ. 321/24-02-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας όπου µας αποστέλλεται η τεχνική έκθεση 
του έργου µε τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγ. Ευφηµίας» προκύπτει η ανάγκη ριζικής ανακαίνισης και επισκευής του, συνολικού 
κόστους 12.120,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. Επειδή το συγκεκριµένο έργο δεν είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2015, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015 µε 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.02 µε τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγ. Ευφηµίας» και πίστωση 
ύψους 12.120,00 ευρώ σε βάρος του Τακτικού Αποθεµατικού. 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου:  
                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη   η οποία  απάντησε  σε ‘όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις  των Μελών της Επιτροπής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ . 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Σε αυτή την νέα τροποποίηση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος του 2015 
διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά  να δίνονται ψίχουλα για  έργα και υπηρεσίες που αφορούν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε βασικές υποδοµές 
πρόνοιας, παιδείας, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικών, αντισεισµικών και αντιπυρικών έργων και από την άλλη να χρηµατοδοτούνται προγράµµατα 
όπως : 
α.« ∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη» αξίας 61.500,00 Ευρώ. ∆ηλαδή η επικοινωνιακή διαχείριση της µη επίλυσης των προβληµάτων των 
∆ηµοτών. 
β.« Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλονιάς» αξίας 352.300,00  Ευρώ. 
∆ιαγράφεται από το τεχνικό πρόγραµµα του 2015 το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου» αξίας 2.530.000 ,00 Ευρώ. 
Αυτά τα τρία σηµεία της τροποποίησης είναι χαρακτηριστικά για τον προσανατολισµό, τις προτεραιότητες που έχουν και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και 
οι επιλογές της κυβέρνησης και ∆ηµοτικής Αρχής που είναι ταυτόσηµες. Αποτελούν µοχλό στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των 
επιχειρηµατικών οµίλων και είναι εχθρικά απέναντι στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών». 
Στην συνέχεια δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις πιστώσεις για την αποχέτευση Σκάλας και Πόρου , τον Ξενώνα της Αγίας Ευφηµίας δεν το ψηφίζει γιατί θέση της 
παράταξής του είναι να µην ενοικιαστεί  αλλά να διατεθεί προς χρήση στον λαό της  περιοχής.  
Την εισήγηση  ως έχει   ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας Κουρκουµέλης-Ιωάννης Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη : 

• 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.
 

  Τις  εισηγήσεις   των  αρµόδιων   Υπηρεσιών  του ∆ήµου . 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος  οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και 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  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Α∆Α: Ω0Ε2ΩΕ5-ΚΒ3               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   148   / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου 
«Ασφαλτόστρωση προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».    

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα   Πέµπτη        και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    ,  
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  
από την µε αριθµό πρωτ  7647  /2 -03 -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                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης  (προσήλθε από την  141/2015) 
6.  Ανουσάκης Νικόλαος    
7.  Ζαπάντης Ανδρέας     
8.  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                      
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη     το  6 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: 
Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 
προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».   έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την 5 09 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης  για την εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» η εταιρία µε την επωνυµία 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε η οποία   προσέφερε µέση έκπτωση ποσοστού τρία επί τοις  (3,00%) επί του προϋπολογισµού του 
έργου. 
Με το  4699/9-02-2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρία η προσκόµιση των 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου (461/2014 απόφαση 
Οικονοµικής  Επιτροπής ). 
 
Στην συνέχεια µε το υπ αρίθ. πρωτ. 1985 / 19-01-2015   έγγραφο της η ανάδοχος  εταιρία  ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε υποβάλει 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 
        1.Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ της εταιρίας  

2.Ενηµερότητα πτυχίου της εταιρίας. 
3.Φορολογική ενηµερότητα της εταιρίας. 
4.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των στελεχών  της εταιρίας στο ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕ∆Ε 
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου  περί µη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 
6.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  Ρόδου περί µη κήρυξη της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση 

       7.Βεβαίωση Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου  περί µη λύσης και εκκαθάρισης της εταιρίας 
       8. Αντίγραφο ποινικού µητρώου νόµιµων εκπροσώπων και µετόχων της εταιρίας. 

9.Υ/ ∆  ανεκτέλεστου υπολοίπου – εµπρόθεσµης εκτέλεσης εργασιών δηµοσίων έργων της εταιρίας. 



 

  

   

  

 

10.Πίνακας  δηµοσίων έργων της εταιρίας. 
11.Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου - εµπρόθεσµης εκτέλεσης εργασιών δηµοσίων έργων της εταιρίας. 

       12 .Πίνακας ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας. 
       13. Υ/ ∆ νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας. 
 
Ζητείται η επικαιροποίηση των παραπάνω δικαιολογητικών προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης µε την 461/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.(άρθρο 4 παρ.2.της ∆ιακήρυξης).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις 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 461/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την 509/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου. 
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε 
  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία   ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α. Ε επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά  
για την εκτέλεση  του έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης»πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  ∆ηµοπρασίας (µεταξύ περιορισµένου αριθµού  
προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ) του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του 
συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  µε την επωνυµία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε. πριν 
την κοινοποίηση της 509/2014 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 509/2014    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  
αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία   ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε 
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία   ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  το 
άρθρο 30 του Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
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: 6ΒΛΝΩΕ5-9ΑΛ 
                                                                                                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                                                                                                   11-03-2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   5 η  Μαρτίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    149  / 2015 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
Παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647/2 -03-2015  
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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     
 το 7 ο θέµα      ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση  των όρων δηµοπράτησης   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : 
««Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
την υπ αρίθµ.  7236/ 26 -02-2015   εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

 κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς»  

ΣΧΕΤ: 1. H Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας – Α∆Σ 241/2014 

2. Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 270/2014 περί αποδοχής της µελέτης & καθορισµού τρόπου ανάθεσης του εν λόγω 
έργου  

3. Η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 (Α∆Α:7Ψ∆6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ) Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων 
δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014 



 

  

   

  

 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 25-02-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 25-02-2015  εισήγηση της ∆ΤΥ  
2) Το σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω έργου  
3) Το σχέδιο εντύπου οικ. προσφοράς του εν λόγω έργου 

 

 

 
Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  

 
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   
 

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

ΠΡΟΣ  
 

    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Με την υπ’ αρίθµ. 270/2014 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 36/2014 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά έργο για την αποκατάσταση τµήµατος του ασφαλτοτάπητα στην 
παραλιακή οδό Ληξουρίου (οδός Ριζοσπαστων) λόγω βλαβών που υπέστη από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-2014 και 
εξαιτίας φθορών που παρουσιάζονται από τον µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που κυρίως οφείλεται σε βαρέα οχήµατα που 
εισέρχονται-εξέρχονται του λιµανιού.  

Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 156.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) περιλαµβάνει την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα 
στην παραλιακή οδό Ληξουρίου σε τµήµα  µήκους 400,00 µ. περίπου από το Λιµεναρχείο (κάθετη οδός Παπάγου) έως τη Γέφυρα 
(κάθετη οδός ∆αβράγκα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, λόγω του ότι το συγκεκριµένο τµήµα εξυπηρετεί την 
κυκλοφορία τόσο των εισερχόµενων-εξερχόµενων οχηµάτων από τον Λιµένα Ληξουρίου όσο και της Κεντρικής Πλατείας της πόλης 
λαµβάνοντας υπόψη και τις διατιθέµενες πιστώσεις του ∆ήµου στην παρούσα φάση για το έργο αυτό. 

Επίσης µε την 270/2014 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοικτή δηµοπρασία (άρθρο  3 
παρ. α του Ν.3669/08).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1. 140.000,00 € από 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας), 2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

                                                                 Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς  του  έργου «Ασφαλτόστρωση 
Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού  156.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α και Β στις 
ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.  

 

Αργοστόλι,   25-02-2015 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 

∆ηµήτριος Στουπάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
 
 
 

Αικατερίνη Αµαραντίδου 

Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης  
 

 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 



 

  

   

  

 

 
 
 

 

           
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

Ασφαλτόστρωση Παραλιακού  
∆ρόµου Ληξουρίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 
071 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & 
β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ 

 
 

   

 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

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

 
 
 

Αργοστόλι,  25 Φεβρουαρίου 2015 
 
 
 

 

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

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

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

 

 

Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

  

   

  

 

 

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

«Ασφαλτόστρωση Παραλιακού  
∆ρόµου Ληξουρίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
(Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 έτους 2014-µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. 
∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας)  
 
2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ 

 
 
 

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

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

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

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

 

  «« ΑΑ σσ φφ αα λλ ττ όό σσ ττ ρρ ωω σσ ηη   ΠΠ αα ρρ αα λλ ιι αα κκ οο ύύ     

∆∆ ρρ όό µµ οο υυ   ΛΛ ηη ξξ οο υυ ρρ ίί οο υυ     

∆∆ ήή µµ οο υυ   ΚΚ εε φφ αα λλ λλ οο νν ιι άά ςς »»   
 

Προϋπολογισµού  156.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   

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

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

__________________________________ 

3 Όπως υποσηµείωση 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

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

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 2671360154 // 26710 22933  
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : kpefani@kefallonia.gov.gr & dimarxos@kefallonia.gov.gr  

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

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

Συγκ/κών Έργων-Σηµατοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών 
Εργασιών, Κτηµατολογίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

  

   

  

 

 
 

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

 

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

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

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και 
την  16-04-201510. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ………-……..ΕΥΡΩ εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 

στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα 
τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 

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

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

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

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

____________________________ 
9 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Κ∆Ε και 
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε, 
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 
10 
Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 

1 του Κ∆Ε, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη. 
 



 

  

   

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

  

   

  

 

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

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

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

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

  

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

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

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

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα 
των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε) στην Οικονοµική 
Προσφορά των διαγωνιζόµενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.12  

 

ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή 
(τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από 
τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την 
προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η 

                                                 
11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζοµένων 
στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα διακιολογητικά τους. 
12   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

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

 



 

  

   

  

 

µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. 
Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

 

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν µε την επιφύλαξη ως προς την ολοκλήρωση του ελέγχου των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής (Άρθρο 70 παρ. 1 του Ν.4313/2014). Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του 
µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να 
συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 
ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 

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

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

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

 
 
 
 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

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

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

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



 

  

   

  

 

δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει 
λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων154, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

  

   

  

 

δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση 
και ούτω καθεξής. 

 
 

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

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

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

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές17 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 

συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 

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

Υπηρεσία. 
11. Η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 

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

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

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

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

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

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



 

  

   

  

 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

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

 

7.1   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την προγραµµατική περίοδο  
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» άρθρο 59 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 
160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις» άρθρο 157.  
Του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής 
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 
Του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261) «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» 

 

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

7.2   Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 
µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.[άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 
/Β’ 1590)].207. 

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

7.4   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην 
κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 

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

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



 

  

   

  

 

8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 
2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας) & 16.000,00 € από ΣΑΤΑ21 
(Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) και υπόκειται στις κρατήσεις22 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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

_______________ 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
  
11.2 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του  
έργου ανέρχεται σε………………………………….     156.000,00 ευρώ  
και αναλύεται σε23 8: 
∆απάνη Εργασιών :…………………………………       92.964,03 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :     16.733,53 ευρώ 

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



 

  

   

  

 

Απρόβλεπτα24 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………   16.454,63 ευρώ9 
Αναθεώρηση :………………………………………..         677,08 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………    29.170,73 ευρώ 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής πόλη Ληξουρίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Αντικείµενο του έργου είναι η αποκατάσταση τµήµατος του ασφαλτοτάπητα στην παραλιακή οδό Ληξουρίου (οδός 
Ριζοσπαστων) λόγω βλαβών που υπέστη από τους σεισµούς της 26-01-2014 και 03-02-2014 και εξαιτίας φθορών 
που παρουσιάζονται από τον µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που κυρίως οφείλεται σε βαρέα οχήµατα που 
εισέρχονται-εξέρχονται του λιµανιού. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και 
οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), 
χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της 
σύµβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 

                                                 
24  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης 
εργασιών µε ΓΕΟΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Κ∆Ε. 



 

  

   

  

 

 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης2510.  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µεταθέσει 
την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της 
τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες2611 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

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

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

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

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκτός 
Φ.Π.Α.2813, (126.829,27) ήτοι στο ποσό των 2.536,59 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες 
και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

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

πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της 
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση 
της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά 
τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε 2914. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε 
τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) 

µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 
(α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  21-11-20153015 

 

                                                 
2510  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη 
των εργασιών. 
2611  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 
2712 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), 
αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα 
µελέτη – κατασκευή ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
2813 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
2914 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 
ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
3015 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών  µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 



 

  

   

  

 

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

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

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

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

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

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η 21-04-2015  
ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

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

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



 

  

   

  

 

Προϊσταµένη Αρχή3617 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ3718 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια 
διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

                                                 
34
Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 

επί της αξίας της σύµβασης 
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3718

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
38  

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



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιία 4021. 

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 

κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι 

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

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

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

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και 

ποσοτική άποψη. 
21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους4122, υπό τους όρους του 

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

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

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιία µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)4323. 

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

 

 
Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

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

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

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

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

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



 

  

   

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Τεχνική ικανότητα4424. 

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

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

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

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

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

 



 

  

   

  

 

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

πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.  

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε 

τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 

2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του 

Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής 

της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε). 

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

ισχύ4726 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

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

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

                                                 
45Α 

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



 

  

   

  

 

ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει 
για τα στελέχη αυτά.  ∆εν απαιτείται προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, στα οποία 
ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη. 

Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να 

προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

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

 

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

ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση4927, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από 

την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

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

αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

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

δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  

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

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

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

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για 
χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

  

 

άρθρου 20 του Κ∆Ε). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από 
την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 

της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των 

δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

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

προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή 

δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.  

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

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

διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

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

δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο 

µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να 

προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να 

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

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

   

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



 

  

   

  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 

                                                 
5129   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή 
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 
συµβάσεων.  

5230  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε (άρθρο 48 της 
Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο 
κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν 
υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα 
πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 
 



 

  

   

  

 

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

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

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

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

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ολογράφως και αριθµητικώς55. 31  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής5632.  

∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων 
που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα 
αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή 
οικονοµική προσφορά.   

                                                 
5531

Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 
7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
5632 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε περίπτωση που 
εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

 
Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την  υπ’ αριθµ. 270/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 

και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έγινε µε την ίδια Απόφαση.  
 
25.25833      Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

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

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

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

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

 
 

Αργοστόλι, 25-02-2015 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας 

 

∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

 

 

 

 

Αικατερίνη Αµαραντίδου 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. ……./2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

 

                                                 
5833   Προαιρετική επιλογή. 
5933   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6033   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων 
συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε 
των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της διαδικασίας διαιτησίας του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 

 



 

  

   

  

 

 

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

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

Ασφαλτόστρωση Παραλιακού 
∆ρόµου Ληξουρίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 156.000,00 € 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 

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

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

Ασφαλτόστρωση Παραλιακού 
∆ρόµου Ληξουρίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
1. 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. 
Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 
έτους 2014-µέσω Προγραµµατικής 
Σύµβασης Μεταξύ των 
συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας)  
 
2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 156.000,00 € 
 

 
 
  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

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

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

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

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

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

 
 

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



 

  

   

  

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε 
ακέραιες µονάδες (%) 

  
Οµάδα 

 
Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθµ. 

 
1η 

 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

  

2η  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  

3η  
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

  

4η  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

  

5η  
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

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

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

∆απάνη οµάδας 
µετά την έκπτωση 

σε ευρώ 

 
1η 

 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

 
5.442,81 

 
  

2η  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.602,60   

3η  
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 18.590,60   

4η  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 65.416,02   

5η  
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 912,00   

 

Άθροισµα δαπανών εργασιών 

κατά τη µελέτη Σσ= 

 
 

 
 

92.964,03 
 

Κατά τη 
προσφορά 

Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 
 

16.733,53 
 

18% ΧΣπ=  

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη 
µελέτη ΣΣ= 

 
109.697,56 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Σ∆Ε= 

 

 
 
 
 
                                      ΣΣ  -   Σ∆Ε                  109.697,56      -       
Μέση έκπτωση Εµ=-------------------- = -----------------------------------------------------------  =            %                      

ΣΣ                                       109.697,56 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

   

  

 

 
Από µεταφορά 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 
 

16.454,63 
 

 
 15% Σ∆Ε= 

 

 
Σύνολο Σ1 

 
126.152,19 

 

 
Π1= 

 

 
Αναθεώρηση  

 
677,08 

 

 
(1-Εµ)Χ  

24.148,33 

 

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

 
126.829,27 

 

Κατά τη 
προσφορά 

Π2= 

 

 
 
 

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

 
Ο Προσφέρων  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αργοστόλι 25-02-2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 
∆ηµήτριος Στουπάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
 
 
 
 

Αικατερίνη Αµαραντίδου 
Τοπογράφος Μηχανικός                          

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
 
 
 
 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. …./2015. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

 

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



 

  

   

  

 

Η Πρόεδρος µε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνει ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου την 21η Απριλίου 
2015. Εφηµερίδες για την καταχώρηση της περίληψης ∆ιακήρυξης  προτείνονται οι παρακάτω: 
Ηµερήσιο- Ανεξάρτητο –Χρονικά –Ηχώ των ∆ηµοπρασιών και Γενική ∆ηµοπρασιών.. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: 

«Όσο αφορά το θέµα της δηµοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου» είναι απαράδεκτο ότι επί 1 χρόνο καθυστερείται την 
υλοποίηση αυτού του έργου και αντί να το δηµοπρατήσετε άµεσα βάζετε ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης της 21.04.2015 δηλαδή η υλοποίηση του να πέσει 
µέσα στην τουριστική περίοδο προκαλώντας επιπλέον προβλήµατα στους εργαζοµένους και τους επαγγελµατίες του Ληξουρίου. Ψηφίζουµε την  άµεση 
δηµοπράτηση του έργου µε διασφάλιση ότι ο τρόπος κατασκευής  θα έχει τις ελάχιστες επιπτώσεις στην λειτουργία της πόλης».   

Την εισήγηση µε την παραπάνω συµπλήρωση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-
Ηλίας Κουρκουµέλης-Ιωάννης Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος – Ανδρέας Ζαπάντης και Θεόδωρος Φλωράτος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει 
3) την   474/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 270 /2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας µε σχετικό το σχέδιο δηµοπράτησης 
5) την εισήγηση της Προέδρου. 
 

 

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 1) Εγκρίνει  ως έχουν τους παραπάνω  όρους  του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς  του  

έργου «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού  156.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στα οποία εφαρµόστηκε η υπ’ αρίθµ.4591/03-11-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί Προσαρµογής των διακηρύξεων δηµοπράτησης συµβάσεων δηµοσίων έργων 

τύπου Α και Β στις ρυθµίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014. 

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α.30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
[1. 140.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 έτους 2014-

µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας),και  216.000,00 € από ΣΑΤΑ]. 
2)Ορίζεται   ηµεροµηνία  διεξαγωγής του διαγωνισµού η   21η Απριλίου    2015, ηµέρα Τρίτη (άρθρο 18 διακήρυξης) και 
ώρα 10:00 το πρωί . 
3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 156.000,00   € για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και διαθέτει  την αντίστοιχη 
πίστωση από τον  Προϋπολογισµό του έτους  2 015 από τον Κ.Α  30.7323.03    µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

  

   

  

 

                                                                                                                                      Α∆Α:Β837ΩΕ5-ΡΡ0               
                                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                      11-03-2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   5 η  Μαρτίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    150  / 2015 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –Ο∆ΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Μαρτίου  του έτους 2015, ηµέρα   Πέµπτη    και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   7647/2 -03-2015  
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                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης (προσήλθε  από την 141/2015 απόφαση)    
6.  Ανουσάκης Νικόλαος                                        
7.  Θεόδωρος Φλωράτος  
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                     
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     το 8 ο θέµα     

  ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση  των όρων δηµοπράτησης   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : 

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –Ο∆ΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  

την υπ αρίθµ.  7299/ 26 -02-2015   εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

 κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου  στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 



 

  

   

  

 

 

 
 



 

  

   

  

 

 

 



 

  

   

  

 

 

 

 



 

  

   

  

 

 

 

           
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –   
  Οδός Π. Βαλλιάνου» 
 
 

 
(i)  900.000,00€ από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
(Κωδ. Π.∆.Ε. 2012ΕΠ02200000 της ΣΑΕΠ 022) 
 
(ii)  207.000,00€ από ΣΑΤΑ  
 
Πίστωση έτους 2015: 450.000,00€  
(Κ.Α.Ε. 35.7322.02 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
 

 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αργοστόλι,  25 Φεβρουαρίου 2015 
 
 

 

 

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

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

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

 

 



 

  

   

  

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –   
  Οδός Π. Βαλλιάνου» 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i)  900.000,00€ από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
(Κωδ. Π.∆.Ε. 2012ΕΠ02200000 της ΣΑΕΠ 022) 
 
(ii)  207.000,00€ από ΣΑΤΑ  
 
Πίστωση έτους 2015: 450.000,00€  
(Κ.Α.Ε. 35.7322.02 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 

 

 
 
 

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

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

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

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

« Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου » 

  
 

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

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   

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

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

__________________________________ 

3 Όπως υποσηµείωση 1. 

 



 

  

   

  

 

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

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 

   

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

2 

   

Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  3 

   

Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 7 

   

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 8 

   

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 8 

   

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

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 9 

   

Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  9 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

   

Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 11 

   



 

  

   

  

 

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

   

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  11 

   

Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  11 

   

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

   

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

13 

   

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 13 

   

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 13 

   

Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 13 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 15 

   

Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 15 

   

Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά  17 

   

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  20 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 



 

  

   

  

 

Άρθρο 25 ∆ιάφορα 22 

 



 

  

   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

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

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60151 - 26710 22933 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : kpefani@kefallonia.gov.gr     και      dimarxos@kefallonia.gov.gr 

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

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

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Πληροφορίες ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελος 
Κουφός, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ. 26710 22463 / 27985, fax 26710 22572. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την  23-04-201510. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε ………-……..ΕΥΡΩ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 
τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

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

φακέλου προσφοράς 
 



 

  

   

  

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς 
τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

  
3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

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

____________________________ 
9 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Κ∆Ε και 
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε, 
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 
10 
Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 

1 του Κ∆Ε, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη. 
 



 

  

   

  

 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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



 

  

   

  

 

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

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά 
τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων.  Ελέγχεται 
κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.135  

 

ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η 
µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους 
διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον 
έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά 
την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα 
πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα 
όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

 

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν (µε την επιφύλαξη του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής, άρθρο 70 παρ. 1 του Ν.4313/14). Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του 
µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον 
των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων 
προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε 
ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 

 

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

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

135   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 
6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε (ενιαία έκπτωση), ελέγχεται η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης 
γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης 
αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Κ∆Ε, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης. 

 



 

  

   

  

 

Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

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

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

 
 
 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε136. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 
υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από 
την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή 
και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων1537, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 
δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

                                                 
1336 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κατά την οποία, για την ακύρωση 
διαγωνισµού λόγω µη   ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού 
Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

1437 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 
προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000  ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 € (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 1 
ν. 4071/2012) 

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

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



 

  

   

  

 

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

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

Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για 
την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες 
ιδιότητες του νόµου αυτού16.38 

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

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

 
 

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 

                                                 
1638  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  

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

 



 

  

   

  

 

5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5-
10) και 39 του Κ∆Ε.  

   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

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

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

20. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  
21. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

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

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

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

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

 
6.6 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 



 

  

   

  

 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων1839: 

 

7.1   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την προγραµµατική περίοδο  
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
 διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» άρθρο 59 και του Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157.  
Του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
Του N. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» 
Του Ν.4313/14 (ΦΕΚ Α’ 261) «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις» 
 

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

7.2   Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 
µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.[άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) 
‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005” και απόφαση αρι0µ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
 

 

Β’ 1590)].2040. 

                                                 
1839    Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται 
και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
1939 Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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



 

  

   

  

 

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

7.4   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 900.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

(Κωδ. Π∆Ε 2012ΣΕ02200000 της ΣΑΕ 022 έτους 201221), κατά 207.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
) µε πίστωση 450.000,00 € για το έτος 2015 (Κ.Α.Ε. 35.7322.02 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) και 
υπόκειται στις κρατήσεις22 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

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

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

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

_______________ 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 



 

  

   

  

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.3 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
       «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ο∆ΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» 
  
11.4 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του  
έργου ανέρχεται σε………………………………….   1.107.000,00 ευρώ  
και αναλύεται σε23 41: 
∆απάνη Εργασιών :…………………………………     649.769,71 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :   116.958,55 ευρώ 
Απρόβλεπτα24 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ……… 115.009,24 ευρώ42 
Αναθεώρηση :………………………………………..    18.262,50 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………  207.000,00 ευρώ 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Αργοστόλι, ∆.Ε. Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο αφορά την ανάπλαση της οδού Π. Βαλλιάνου και των παράπλευρων χώρων αυτής. 
Προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης από λευκές τσιµεντόπλακες καθώς 
και της υπόβασής τους, σε όλη την έκταση των πεζοδροµίων και των διαπλατύνσεων µπροστά 
από την Νοµαρχία και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αποξηλώνεται επίσης και ο ασφαλτοτάπητας της 
οδού καθώς και τα κρασπεδόρειθρά της. Προβλέπεται εκσκαφή για την διέλευση των Η/Μ 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτρικών δικτύων σύµφωνα µε την Η/Μ Μελέτη. 
Εκσκαφές προβλέπονται για την διάνοιξη λάκκων για τη φύτευση των νέων δένδρων και τη 
µεταφύτευση άλλων, και τη διαµόρφωση των νέων υψοµέτρων κυρίως στην Ανατολική πλευρά. Οι 
στάθµες εκσκαφής για την κατασκευή των δαπεδοστρώσεων θα είναι τέτοιες ώστε µετά την 
ολοκλήρωση των δαπέδων σύµφωνα µε τις υποβαλλόµενες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες να 
προκύπτουν τελικές στάθµες όπως αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα πεδία των διαµορφώσεων. 
Αποξηλώνονται τα υφιστάµενα καθιστικά, και φωτιστικά. 

 

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

                                                 
23   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων 
εργασιών. 
24  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία 
αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕΟΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Κ∆Ε. 



 

  

   

  

 

∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 365 ηµερολογιακές ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης2543.  
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη απόφασή 

του να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. 
αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες2644 του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 

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

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

ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε2745.  
   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 

                                                 
2543  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται 
η άµεση έναρξη των εργασιών. 
2644  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου 
επιβολής. 
2745 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του 
άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) 
του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και 
τεχνικές προσφορές.  



 

  

   

  

 

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

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

όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε στον 
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α.2846, (900.000,00 €) ήτοι στο ποσό των 
18.000,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και 
φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

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

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου 
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή 
αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε 2947. Σφάλµατα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 

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

µικρότερο των εννέα (9) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 (α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον µέχρι  28-02-201648 

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

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

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

 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο32. 

                                                 
2846 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής 
ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας 
2947 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
3048 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των 
εγγυητικών επιστολών  µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, 
επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 



 

  

   

  

 

 
16.3 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 49.  
 
16.3             ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση33.  
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης 
 

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

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η 28-04-2015, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.µ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή 
αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή3650 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 

                                                 
3249 Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων, στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης  
33  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε και του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν. 
4281/2014. 
 

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

ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 



 

  

   

  

 

ΦΑΞ3751 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη 
του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα εννέα (9) µηνών 3852από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής3953 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 

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

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

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

 

                                                                                                                                            
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3751

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
38  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  
3953  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ  Α’ 228)  



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν: 

• στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδοµικά 4054 

• στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιία40  

• στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών40 (Η/Μ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους4155, 

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

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

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ------ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας -------
---- µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)4356. 

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

 
Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

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

2. Να µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

                                                 
4054 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να 
προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα 
(βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 
πρόβλεψη.  
4155 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 
106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 
4356  Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 



 

  

   

  

 

κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Τεχνική ικανότητα4457. 

                                                 
4457   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή 
Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η 
ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες 
τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση 
έργων παρεµφερών κατ’ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως 
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η 
εγκριτική απόφαση. 

 



 

  

   

  

 

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

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

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

23.3 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.4558 

φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 

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

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 

επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή 

πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 

της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 

3669/08). 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν 

τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 

                                                 
45Α 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014”. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους 
4558    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 



 

  

   

  

 

επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 

2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε). 

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

να βρίσκονται σε ισχύ4759 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.4 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

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

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

Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 

υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 

δ΄.  

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

 

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

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

βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση4960, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος 

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

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

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

του,  

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

για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

                                                 
4759   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
4860 Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 



 

  

   

  

 

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

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

συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  

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

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

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα5061 που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 
Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 
δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 
αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

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

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

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

                                                 
5061 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

  

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

23.2.2.α): 

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

της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση 

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

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το 

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

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

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: 
(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το 
ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται 
στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 
Κ∆Ε)51.62 

 

                                                 
5162   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο 
που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  



 

  

   

  

 

23.4 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας5263 
……………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

                                                 
5263  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για 
τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
 



 

  

   

  

 

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

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

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

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους 
ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ολογράφως και 
αριθµητικώς55. 64  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής5665.  

∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς 
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή 
γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   

                                                 
5564

Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα 
είναι των άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
5665 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε 
περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  



 

  

   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  

 
Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η παραλαβή της µελέτης του έργου και ο καθορισµός του τρόπου εκτέλεσής του έγινε µε την  

υπ’ αριθµ. 338/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς.  
 
25.25866      Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 

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

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

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

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

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

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

                     Ευάγγελος Κουφός 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

 

               Αικατερίνη Αµαραντίδου 

Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

            Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την υπ. αριθ. . ……/2015  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

 

                                                 
5866   Προαιρετική επιλογή. 
5966   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6066   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις 
συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των 
διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της 
διαδικασίας διαιτησίας του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 

 



 

  

   

  

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος µε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνει ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου 
την 28 η Απριλίου 2015 ηµέρα Τρίτη . Εφηµερίδες για την καταχώρηση της περίληψης ∆ιακήρυξης  
προτείνονται οι παρακάτω: Ηµερήσιος –Ανεξάρτητος –Χρονικά – Ηχώ ∆ηµοπρασιών  και Εφηµερίς 
Πλειστηριασµών και ∆ηµοπρασιών. 
Επίσης προτείνει στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης ως πηγή χρηµατοδότησης να αναγράφεται 
ΣΑΤΑ και όχι συγκεκριµένα ΣΑΤΑ 2016. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: « 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 µε την παραπάνω συµπλήρωση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος 
Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας Κουρκουµέλης -Ιωάννης Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος  και Ανδρέας 
Ζαπάντης. 
και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γ 
3) την   475/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 338 /2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης έργου) 
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας µε σχετικό το σχέδιο δηµοπράτησης 
5) την εισήγηση της Προέδρου. 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ανακαλεί την 281/18-12-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων 
δηµοπράτησης και των συµβατικών τευχών βάσει των άρθρων 103 (παρ.2δ) του Ν 3463/2006 , του    

άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και των άρθρων 6 και 15 του Ν 3669/2008 για την του έργου : « Ανάπλαση 

Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου »  . 

2.  Καταρτίζει   τους   όρους   διακήρυξης   και των συµβατικών τευχών βάσει των άρθρων 103 (παρ.2δ) 
του Ν 3463/2006 , του    άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και των άρθρων 6 και 15 του Ν 3669/2008  του 
έργου : « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου »  προϋπολογισµού  1.107.000,00  
Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και όπως ακριβώς διαµορφώθηκαν µε  την συµπληρωµατική πρόταση της 
Προέδρου . 
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 900.000,00 € από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 

2012ΣΕ02200000 της ΣΑΕ 022 έτους 201221), κατά 207.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ ) µε πίστωση 450.000,00 

€ για το έτος 2015 (Κ.Α.Ε. 35.7322.02 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) . 

.2)Ορίζεται   ηµεροµηνία  διεξαγωγής του διαγωνισµού η   28η Απριλίου    2015, ηµέρα Τρίτη (άρθρο 18 

διακήρυξης) . 
3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 450.000,00   € για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και διαθέτει  την 
αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό του έτους  2 015 από τον Κ.Α  35.7322.02    µε τίτλο 
« Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου » 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

  

   

  

 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΦΚΡΩΕ5-Ω4Ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5 η  Μαρτίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    151  / 2015             

 

 ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του 
έργου«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου στην Κεφαλονιά»             

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5 η   Μαρτίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   7647 / 2-03 -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                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                       
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                   
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                  
5.  Λυκούδης Ιωάννης  (προσήλθε από την  141/2015) 
6.  Ανουσάκης Νικόλαος    
7.  Ζαπάντης Ανδρέας     
8.  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το  9 o θέµα      

 ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου 

«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στην Κεφαλονιά»      έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  από 4-03-

2015  έγγραφο του Προέδρου της   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου  κ.  Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου  σύµφωνα  

µε το  οποίο αναφέρονται  τα  παρακάτω: 



 

  

   

  

 

 
 
 
Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. Πρωτ. 4912/10-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου 
στην Κεφαλονιά»    το οποίο έχει ως εξής:         
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση  ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος-Ηλίας Κουρκουµέλης-
Ιωάννης Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος – Ανδρέας Ζαπάντης και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Η υπ’ αριθµ. 611/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του 

∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου . 

• Το 4912/10-02-2015 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 

«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου στην Κεφαλονιά»   προϋπολογισµού  392.180,09 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) . 

2. Ανακηρύσσει µειοδότη για την εκτέλεση του ως άνω έργου την εταιρία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα 

τέσσερα (42,76%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 

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

Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο 

µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών 

επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.              

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. 

 
 
 


