ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α∆Α: 6ΞΗΑΩΕ5-ΚΙΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46
∆ήµου Κεφαλλονιάς .

ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

454 / 2014

( τακτικής

) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6

η

Νοεµβρίου 2014 του

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ
50641/3 -11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος

Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

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

το 1 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης « Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την υπ αρίθµ. 49857/ 29 -10-2014 εισήγηση της Προϊστάµενης της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Σας διαβιβάζουµε το ταυτάριθµο Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και παρακαλούµε
για δικές σας ενέργειες.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 29 του µήνα Οκτωβρίου του
Α
έτους 2014 ηµέρα Τετάρτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011), της
αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου - Παπαδήµα,
Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των

α) Παγουλάτου Λ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ της ∆.Τ.Υ
β) Λορετζάτου Ε., Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ της ∆.Τ.Υ
διενήργησε δηµόσια κλήρωση.
Αφού έλαβε υπόψη:
Α

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011.
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
δ) Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008)
ε) Την µε αριθµ πρωτ. 49375/24-10-2014 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης.
∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό.
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε:
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Τακτικά µέλη:
1. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ
2. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
3. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Τσιούτσιος Γεράσιµος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
2. Αµαραντίδου Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως
Οι Υπάλληλοι
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.
Παγουλάτος Λ.
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
Αρχιτέκτων
Λορετζάτου Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» την κ. Βλάχου Γεωργία µε αναπληρωτή τον κ. Στουπά ∆ηµήτριο – Μέλος και Γραµµατέας προτείνεται ο
κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος µε αναπληρώτρια την κ. Αµαραντίδου Αικατερίνη.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Ψηφίζουµε το πρακτικό της επιτροπής για την

κλήρωση των υπαλλήλων µε την πρόταση η εκλογή του προέδρου της επιτροπής να γίνει µε κλήρωση
όπως έχει δικαίωµα η οικονοµική επιτροπή και όχι µε διορισµό που προτείνει η ∆. Αρχή»
Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε µε την παραπάνω πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή και Κωνσταντάκης Άγγελος
Και αφού έλαβε υπόψη:

1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α
3)γ Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011.
4) Το 49857/2014 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας .
:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» όπως παρακάτω:
Τακτικά µέλη:
1. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ∆.Τ.Υ
2. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
3. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Τσιούτσιος Γεράσιµος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
2. Αµαραντίδου Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ∆.Τ.Υ.
Πρόεδρος ορίζεται η κ. Βλάχου Γεωργία µε αναπληρωτή τον κ. Στουπά ∆ηµήτριο – Μέλος και Γραµµατέας ορίζεται ο κ.
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος µε αναπληρώτρια την κ. Αµαραντίδου Αικατερίνη.
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: 74ΝΜΩΕ5-Π1Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46
∆ήµου Κεφαλλονιάς .

ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

455 / 2014

( τακτικής

) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6

η

Νοεµβρίου 2014 του

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »
η

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ
50641/3 -11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)

Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

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

το 2 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης « Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθµ. 50855/ 4 -11-2014 εισήγηση της Προϊστάµενης της ∆/νσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου
κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »
Σας διαβιβάζουµε το ταυτάριθµο Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » και παρακαλούµε για δικές σας
ενέργειες.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 4 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
Α
2014 ηµέρα Τρίτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011), της αριθµ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου - Παπαδήµα, Προϊσταµένη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των
α) Καλογερόπουλο Θεόδωρο, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
β) Κουφό Ευάγγελο, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
διενήργησε δηµόσια κλήρωση.
Αφού έλαβε υπόψη:
Α

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011.
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
δ) Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008)
ε) Την από 30-10-2014 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης.

∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό.

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε:
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »
Τακτικά µέλη:
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ..
3. Αµαραντίδου Αικατερίνη , Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.

Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.
2. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
3. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:
Οι Υπάλληλοι
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.
Καλογερόπουλος Θεόδωρος, ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κουφός Ευάγγελος
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » τον κ.
Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο µε αναπληρώτρια την κ. Βλάχου Γεωργία και Μέλος και Γραµµατέας προτείνεται η κ.
Αµαραντίδου Αικατερίνη µε αναπληρωτή το κ. Ευάγγελο Κουφό.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω«Ψηφίζουµε το πρακτικό της επιτροπής για την κλήρωση των υπαλλήλων µε την

πρόταση η εκλογή του προέδρου της επιτροπής να γίνει µε κλήρωση όπως έχει δικαίωµα η οικονοµική επιτροπή και όχι µε διορισµό που
προτείνει η ∆. Αρχή»
Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε µε την παραπάνω πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή και Κωνσταντάκης Άγγελος.
Και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α
3)γ Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 ’/27-10-2011.
4) Το 50855 /2014 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »
όπως παρακάτω:
Τακτικά µέλη:
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ..

3. Αµαραντίδου Αικατερίνη , Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Βλάχου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.
2. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
3. Κουφός Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος µε αναπληρώτρια την κ. Βλάχου Γεωργία και Μέλος και
Γραµµατέας ορίζεται η κ. Αµαραντίδου Αικατερίνη µε αναπληρωτή το κ. Ευάγγελο Κουφό.
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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α∆Α: 7ΓΟΞΩΕ5-ΙΧ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456 / 2014
ΘΕΜΑ : « Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου» .
Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Νοεµβρίου του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 50641
/ 3-11 -2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το 3o θέµα εκτός
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου» έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 50929 /5-11-2014 έγγραφό της που έχει ως εξής::
Στις 4-11-2014 συζητήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η από 6-6-2011 έφεση του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά του Υπουργού
Οικονοµικών, της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 444/11/15-5-2011 απόφασης της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, της υπ αριθ. 443/1/27-4-2011 απόφασης της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 431/5/31-1-2011
απόφασης της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της από 22-2-2011 έκθεσης οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου του έργου
«Αποχέτευση Σκάλας». Η υπόθεση αυτή λόγω της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτείται είχε ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο «Σ.
Ν. Μπρέγιαννος- Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε».
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου κ. Μαριλένας Μουζακίτη, συνεργάτιδας
του ως άνω δικηγορικού γραφείου καθώς επίσης να εγκρίνει την άσκηση της εφέσεως, σύµφωνα µε το κείµενο που ακολουθεί:
«1. ∆ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και δη στη συνεργάτιδα αυτής
Μαριλένα Μουζακίτη, ∆ικηγόρο Αθηνών (οδός Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τµήµατος Ι) και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση της από 6.6.2011
εφέσεως κατά του Υπουργού Οικονοµικών, της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 444/11/12.5.2011 αποφάσεως
της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 443/1/27.4.2011 αποφάσεως της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της
υπ’ αριθ. 431/5/31.1.2011 αποφάσεως της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της από 22.2.2011 εκθέσεως οριστικών
αποτελεσµάτων ελέγχου της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο υποέργο ΄΄Αποχέτευση Σκάλας΄΄ της πράξεως ΄΄Αποχέτευση
Σκάλας΄΄ της πράξεως ΄΄Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός Πόρου – Σκάλας΄΄, κατά την δικάσιµο της 4.11.2014 και εγκρίνει
την παράσταση αυτής.
2. Επίσης εγκρίνει την άσκηση της ανωτέρω εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την ιδία ως άνω δικηγορική
εταιρεία.»
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 1296/5-11-2014 απόφαση ∆ηµάρχου για το συγκεκριµένο θέµα και ζητά την έγκρισή
της από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι «Ψηφίζουµε την έγκριση παράστασης της δικηγόρου και την άσκηση έφεσης για την υπόθεση της
«Αποχέτευσης της Σκάλας». Από την παραπάνω εµπλοκή φαίνονται οι σηµαντικότατες διαχρονικές ευθύνες του αστικού πολιτικού
συστήµατος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση ενός έργου που εξυπηρετεί της λαϊκές ανάγκες της περιοχής αλλά και σε
σχέση µε την διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος».
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος - Ανουσάκης Νικόλαος - - Λυκούδης ∆ιονύσιος -Κωνσταντάκης
Άγγελος - Σοφία Γαρµπή και Ηλίας Κουρκουµέλης.
Και αφού έλαβε υπόψη :
•
•
•
•

την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
την 1296/ 5-11-2014 απόφαση ∆ηµάρχου.
Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας
την παραπάνω εισήγηση της Πρόέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει ως έχει την 1296/2014 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου και αναλυτικά:
α) ∆ίνει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και δη στη συνεργάτιδα αυτής
Μαριλένα Μουζακίτη, ∆ικηγόρο Αθηνών (οδός Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τµήµατος Ι) και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση της από 6.6.2011
εφέσεως κατά του Υπουργού Οικονοµικών, της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 444/11/12.5.2011 αποφάσεως
της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της υπ’ αριθ. 443/1/27.4.2011 αποφάσεως της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, της
υπ’ αριθ. 431/5/31.1.2011 αποφάσεως της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της από 22.2.2011 εκθέσεως οριστικών
αποτελεσµάτων ελέγχου της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο υποέργο ΄΄Αποχέτευση Σκάλας΄΄ της πράξεως ΄΄Αποχέτευση
Σκάλας΄΄ της πράξεως ΄΄Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός Πόρου – Σκάλας΄΄, κατά την δικάσιµο της 4.11.2014 και εγκρίνει
την παράσταση αυτής.
β). Εγκρίνει την άσκηση της ανωτέρω εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την ιδία ως άνω δικηγορική εταιρεία.»

2 .Το ύψος της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου

θα εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο.

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: ΩΑΞ1ΩΕ5-ΤΞΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ :

457 / 2014

«Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση δικογράφου στην ∆.Ο.Υ Αργοστολίου»

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Νοεµβρίου του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ
50641/ 3-11 -2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το 9o θέµα
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση δικογράφου στην ∆.Ο.Υ Αργοστολίου »
έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 50930 / 5 -11-2014 εισήγηση της που έχει ως εξής :

Με την µε αριθ. 423/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής χορηγήθηκε στο δικηγορικό γραφείο Αθηνών «Σ. Μπρέγιαννος-Γ.
Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» η εντολή άσκησης των προβλεποµένων από το νόµο ενδίκων µέσων (έφεση και αίτηση
αναστολής) κατά των µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Τόσο οι εφέσεις

όσο και οι αιτήσεις αναστολής κατατέθηκαν αρµοδίως και για την απόφαση

δηµοσιονοµικής διόρθωσης που αφορά την «Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών ∆ρόµων» του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου χορηγήθηκε
προσωρινή διαταγή περί αναστολής εκτέλεσης αυτής µε ισχύ µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεµούσας αιτήσεως
αναστολής. Το ανωτέρω δικόγραφο µε την κάτωθεν αυτής προσωρινή διαταγή πρέπει να επιδοθεί στη ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου για να
λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για την επίδοση της
ανωτέρω απόφασης.
Προς ενηµέρωση θέτω υπόψη σας ότι το αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής πληρωµής σε σχέση µε την
απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης για το έργο «ΣΧΟΑΑΠ ∆ήµου Ερίσου» απορρίφθηκε.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Το ψηφίζουµε µε την παρατήρηση σε περίπτωση µη θετικής έκβασης της υπόθεσης
την δαπάνη του καταλογισµού να την πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός µε έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου».
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή – Κωνσταντάκης Άγγελος και
Αλυσανδράτος Γεράσιµος .
και αφού έλαβε υπόψη της:
Tο άρθρο

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

Την 423/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει την ∆ικαστική Επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αριστέα Βικάτου να επιδώσει νόµιµα
στην ∆.Ο.Υ Αργοστολίου την προσωρινή διαταγή περί αναστολής εκτέλεσης των µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 αποφάσεων
∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , µε ισχύ µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της
εκκρεµούσας αιτήσεως αναστολής.(σε περίπτωση κολλήµατος της κ. Βικάτου ορίζεται η ∆ικαστική Επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ.
Γιαννοπούλου Αιµιλία.)
2. Η αµοιβή της παραπάνω δικαστικής επιµελήτριας ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών
Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

Α∆Α: ΒΘΥ9ΩΕ5-ΨΦ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

458 / 2014

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2014.
και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Νοεµβρίου του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 50641
/ 3 -11 -2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης:
«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2014.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις .
Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων
του Προϋπολογισµού 2014 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Αριθ.
θεσης
1571
1573
1574

1575

Ηµ/νία
έκδοσης
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014

31/10/2014

Ποσό
366,45
90,00
20.651,00

861,00

Αιτιολογία
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων(ΚΗΗ 6821, ΚΗΗ6822)
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων(ΚΗΙ8950)
Κατασκευή πεζοδροµίων στο ∆∆ ∆αυγάτων ΣΑΤΑ[1η ΕΝΤΟΛΗ]

ΚΑ Προυπ.
10.6253
10.6253
30.7334.02

Υπόλοιπο
3.174,84
3.084,84
0,00

Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ,σχετ. έγγραφ:40260/1-92014 ∆/νσης τεχν.υπηρεσιών & 1129/25-8-2014 Κτηµατικής Υπηρεσίας]

70.6279.16

8.478,00

10.6261.01

10.546,50

1576

31/10/2014

3.900,00

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων[ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΑ]

1577

31/10/2014

6.535,00

Κατασκευή φράκτη συγκράτησης καταπτώσεων πρανών πλατείας Αγίας Τριάδας
στην πόλη Ληξουρίου [αριθµ. 27688/2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν.Υπηρεσιών]

30.7326.05

0,00

1578
1579
1580
1581

31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014

2.893,90
6.795,75
3.247,20
5.462,43

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΑΡΙΘΜ.6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 25526/5-6-2014 ∆ιαβιβαστικό Νοµικής Υπηρεσίας]
Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Ζόλων ΣΑΤΑ
Προµήθεια επαγωγικών βρόγχων
Κατασκευή αγωγού οµβρίων στη θέση ΛΑΝΙ Ραζάτων ΣΑΤΑ

80.8116.12
30.7332.13
30.7135.02
30.7336.11

17.106,10
0,00
252,80
0,00

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ
αποφ.Οικ.:53&133/2014,Τιµ.:20,21/2014] & Τιµ.22/2014(Παράσταση ενώπιον
Ειρηνοδικείου Σάµης}

00.6111

5.986,10

Ασφάλιστρα ακινήτων[∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ]ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ 19/10/2014 - 19/01/2015

10.6251

12.801,71

Ασφάλιστρα ακινήτων[ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ,∆ΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΛΙΚΗΣ]ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:29/05/2014 - 29/05/2015

10.6251

1.758,98

1582

31/10/2014

822,87

1583

31/10/2014

2.030,49

1584

31/10/2014

11.042,73

1585

31/10/2014

521,77

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ 76/2013
ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ]

00.6116

2.556,18

1586

31/10/2014

320,05

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[Γ. ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ.
305&133/2014 &259/2013]

00.6116

2.236,13

1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595

31/10/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

2.000,00
3.297,63
366,00
260,00
222,50
4.428,00
4.642,00

ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆.∆ηµητρατου[ΕΓΓΡΑΦΟ 49354/24-10-2014
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ]
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, περσίδες κλπ)
Προµήθεια λοιπού υλικού
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, οδοσήµανσης, τροχαίαςκλπ)
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προµήθεια τουαλετών για τα σχολεία Σάµης και Παλικής
Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια

20.6671
10.7135.05
10.6654.01
30.7135.09
10.6661
15.7135.02
35.7135.03

0,00
8.702,37
5.634,00
11.599,45
8.325,08
4.572,00
10.358,00

1596

03/11/2014

12.592,20

Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας Μύρτου ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός
εξοπλισµός )

70.7135.16

1.104,00

1597
1598

03/11/2014
03/11/2014

2.947,40
495,00

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού υλικού
Κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

20.6682.02
20.6634

48.429,44
8.935,33

1599
1600
1601
1602

03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

2.656,80
369,00
1.230,00
900,00

Συντήρηση και επισκευή επίπλων, λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού Μύρτου και Πλατύ Γιαλού
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Συντήρηση παιδικών χαρών ΣΑΤΑ

70.6265.01
10.6264
10.6661
35.7332.01

2.343,20
4.931,65
8.325,08
23.100,00

1603

03/11/2014

500,00

1604

03/11/2014

1.303,80

1605

03/11/2014

885,60

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

10.6261.01

10.046,50

Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας Μύρτου ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός
εξοπλισµός )

70.7135.16

1.104,00

Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας Πλατύ Γιαλού ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες
,λοιπός εξοπλισµός )

70.7135.15

14.114,40

Κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )

20.6682.02

48.429,44

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Προµήθεια λοιπού υλικού

10.6613
10.6654.01

24.224,18
5.204,12

10.6253

2.548,11

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού υλικού
1606

03/11/2014

4.996,00

1607
1608

03/11/2014
03/11/2014

402,44
429,88

1609

03/11/2014

1.087,00

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων από 31/10/2014 έως 31/10/2015 (ΚΗΙ4932)

1610
1612
1614
1615
1616
1618

04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014

233,70
6.998,70
495,00
584,25
4.920,00
4.549,75

∆ΗΜΟΣΙΕΥΗ αριθµ. 48648/17-10-2014 διακηρυξης για την προµηθεια γαλατος
Εργασίες κατασκευής και επισκευής λιθοδοµών
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ
Εργασίες κατασκευής και επισκευής λιθοδοµών
Προµήθεια λοιπού υλικού

10.6462
30.6262.05
10.6661
10.6611
30.6262.05
20.6654.00

889,48
4.725,90
7.830,08
415,75
4.725,90
6.001,66

1619

04/11/2014

2.531,00

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού υλικού
Κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )

20.6682.02

35.989,44

1622

04/11/2014

257,40

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )
( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ )

00.6221.00

0,00

5.000,00
498,15

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Εφηµερίδες που ήταν στη Ληξ. 3)
Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας.

80.8113.10
30.6699.02

15.000,00
14.501,85

05/11/2014

6.000,00

προµήθεια φορητών Βιολογικών τουαλετών (πολιτική προστασία ) ,αριθµ.
50747/04-11-2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

70.7135.09

0,00

05/11/2014

9.031,60

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής)ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 2014

15.6741.08

1.476,35

05/11/2014
05/11/2014

1.394,00
45.904,00

Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ
20147
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))

15.6741.11
15.6741.09

61,04
5.580,04

05/11/2014

620,00

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 2014

15.6741.06

3.447,38

05/11/2014

5.436,45

Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))

15.6741.12

337,64

05/11/2014

11.584,00

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 2014

15.6741.10

932,75

05/11/2014

12.276,00

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ 2014

15.6741.05

4.825,61

05/11/2014

89.326,50

Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 2014

15.6741.04

8.366,15

05/11/2014

167.726,18

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 2014

15.6741.01

58.329,30

05/11/2014

27.941,53

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΣΕΠΤ.ΟΚΤ. 2014

15.6741.02

6.300,86

Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά (ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατς
προπληρωµής )) ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. 2014

15.6741.03

1.518,47

1626
1627

5/11/2014
5/11/2014

5/11/2014

2.788,00

6/11/2014

255.000,00

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για την
ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014)

00.6737.01

510.000,00

6/11/2014

650,00

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
[ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ & ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

00.6073

7.564,00

5/11/2014

3.084,00

15.6741.07

3.165,99

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών –τετραπληγικών.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Αναδεικνύεται για άλλη µια φορά µέσα από την διάθεση δαπανών η ελάχιστη
χρηµατοδότηση που υπάρχει για την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και για την υλοποίηση βασικών έργων που έχουν ανάγκη
όλες οι Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες.
Επίσης κυρίαρχη είναι η πολιτική των απευθείας αναθέσεων (τουλάχιστον 36) και των κατατµήσεων στις δαπάνες που έχουν ως
αποτέλεσµα να µην γίνονται ανοιχτοί διαγωνισµοί που θα διασφαλίζουν την συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων και θα εξοικονοµούν
πόρους του ∆ήµου διασφαλίζοντας έγκαιρα την επάρκεια υλικών και υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο ∆ήµος για να λειτουργήσει. Επίσης
υπάρχουν αρκετές δαπάνες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί και φέρνεται σήµερα διάθεση πίστωσης για να τα «υλοποιήσετε». Εµείς
ψηφίζουµε τις παρακάτω προτάσεις: 1578-1582-1589-1594-1610-1622 από την 1629 έως και την 1640 και την 1652.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή Κωνσταντάκης Άγγελος και Αλυσανδράτος Γεράσιµος.
Και αφού έλαβε υπόψη :
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος

3)την 337 /2013 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014.
4) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί
έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014.
5)Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014
6) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει ως έχουν

τις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

παραπάνω δαπάνες

και διαθέτει τις αντίστοιχες

πιστώσεις

εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού 2014 .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α∆Α: ΩΡΝΒΩΕ5-6Ψ8

σε βάρος των

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Νοεµβρίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς..
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 / 2014

ΘΕΜΑ : Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών
οχηµάτων- µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Νοεµβρίου του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 14:00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
50641/3-11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη το 7 ο θέµα
Ενταλµάτων Προπληρωµής για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών

ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση

των οχηµάτων- µηχανηµάτων του ∆ήµου

Κεφαλλονιάς. » έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 31-10-2014 εισήγηση του προϊστάµενου του τµήµατος Προµηθειών κ.
∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο που έχει ως
εξής:
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. ∆ιονυσίου ∆ηµητράτου για την κάλυψη αναγκών
προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων .»
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 2.000,00€ στον
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο για την πληρωµή Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων .

ΠΟΣΟ
2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [(∆ιονύσιος ∆ηµητράτος)

Κ.Α.
] 20.6671 (1589/2014 πρόταση )

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου
υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν
δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα
εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς
εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί
προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του
προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.»
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων
τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν
Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»
Μετά τα παραπάνω , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής ως ακολούθως :
1. Την Έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο ποσού
2.000,00 από τον Κ.Α 20.6671 για την προµήθεια Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
και αφού έλαβε υπόψη της:
•

το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

•

τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

τις υπ αρίθ. 1589/31-10-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20. 6671 µε τίτλο «Έκδοση ΧΕΠ
Προπληρωµής ∆. ∆ηµητράτου»
3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο ποσού 2.000,00
από τον Κ.Α 20.6671 για πληρωµή προµηθειών ανταλλακτικών.
4. Η απόδοση λογαριασµού των παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής θα γίνει έως την 31/12/2014.
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σοφία Γαρµπή
Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών

Α∆Α: ΨΒΩ8ΩΕ5-1ΥΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Νοεµβρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 460 / 2014
ΘΕΜΑ : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου
Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Νοεµβρίου του έτους 2014 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 50641/
3 -11 -2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το 8 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης:
«Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης
οικ. έτους 2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του γραφείου
Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2015 που έχει ως εξής :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Έχοντας υπόψην:
•

•

Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»(Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/22.2.2013
(ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και

•

•

•

•

κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.
Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης
από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.".
Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013)."
Την αριθ. πρωτ. 1423/02-10-2014 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου µας, έτσι όπως εγκρίθηκε µε την αριθ. 357/29-08-2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, όπου αναφέρει µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ 29530/25-07-2014Β2253) σε δύο κριτήρια και
συγκεκριµένα στο κριτήριο 5 και στο κριτήριο 12.
Το κριτήριο 5 αφορά τον υπολογισµό της πίστωσης που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 του ν.1946/91)» όπου υπολογίζεται στο
ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της πρώτης τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο µας το 2014,
επί τέσσερα, αυξηµένο κατά 25%. Για τον υπολογισµό του ποσού αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσό που
προκύπτει από την Υπουργική Απόφαση κατανοµής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους ∆ήµους της χώρας για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2014 µε Α∆Α:ΒΕΦΙΝ-Ω3Ν ήτοι 51.596,21€ για τον
∆ήµο Κεφαλλονιάς. Κατά την σύνταξη του Σχεδίου του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 η πίστωση στον Κ.Α.
Εσόδων 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο
55 του ν.1946/91)» έγινε ακριβώς µε αυτό το σκεπτικό και διαµορφώθηκε στο ποσό των 257.981,05€, όµως κατά την
ενσωµάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών από λάθος στο πεδίο που αφορά τον Κ.Α. Εσόδων 0614 εγγράφηκε το ποσό του Κ.Α. Εσόδων 0619 µε τίτλο
«ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε)» συνολικού ύψους 1.095.599,42€.
Το κριτήριο 12 αφορά το συνολικό κόστος µισθοδοσίας (ΚΑΕ 601,602,603,604,605 πλην του 6056) όπου µε βάση την
εγκύκλιο σύνταξης του Προϋπολογισµού προκύπτει ως το γινόµενο της µισθοδοσίας του τελευταίου µήνα πριν την
κατάρτιση αυτού επί δώδεκα. Έτσι σύµφωνα µε την γνώµη του Παρατηρητηρίου έπρεπε να εγγράψουµε ποσό
5.162.268,00€ ενώ το σχέδιο του Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έχει εγγεγραµµένο ποσό 5.034.456,00€. Ένα ποσό
που σύµφωνα µε την ΚΥΑ συνοδεύεται από λεπτοµερείς καταστάσεις καθώς και από συγκεντρωτικό πίνακα µε πλήρη
ανάλυση των πιστώσεων. Το ποσό των 127.812,00€ που αποτελεί την διαφορά προκύπτει διότι κατά την περίοδο Ιουνίου
2014, που αποτελεί µήνα αναφοράς για τον Προϋπολογισµό του έτους 2015, στον ∆ήµο µας υπηρετούσαν συνολικά 36
άτοµα µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που έληξαν εντός του 2014 (16/06/2014-26/09/2014), προκειµένου να καλυφθούν
οι ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014.
Τις οδηγίες του αρµόδιου τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών µετά την παραλαβή του εγγράφου της γνώµης του
Παρατηρητηρίου.

ο ∆ήµος µας δεν χρειάζεται να προβεί σε καµία αλλαγή επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού, έτσι όπως εγκρίθηκε από την
Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 357/29-08-2014 απόφαση, οπότε παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον Πίνακα Στοχοθεσίας
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης έτους 2015 που διαµορφώνεται ως
φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης : Παυλάτος Ε. Γεράσιµος
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Σίγουρα η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆) έχει σηµαντική επιτυχία όσο αφορά την υλοποίηση
της στοχοθεσίας τα προηγούµενα χρόνια µε ελάχιστες αποκλείσεις κάτι που το αναγνωρίζει άλλωστε η κυβέρνηση και το οικονοµικό
παρατηρητήριο αλλά υπερηφανεύεται και η ίδια. Έτσι και η στοχοθεσία για το 2015 είναι στην ίδια γραµµή µε τα προηγούµενα χρόνια
όµως µε νέα πιο αποφασιστικά χαρακτηριστικά που στοχεύουν κατευθείαν τις τσέπες των εργαζοµένων και των φτωχών λαϊκών
οικογενειών, των ανέργων, των µικροσυνταξιούχων, των µικρών αυτοαπασχολουµένων. Είναι µια πετυχηµένη στοχοθεσία που κάνει τα
«στραβά µάτια» στην µείωση της χρηµατοδότησης κατά 60% του ∆ήµου από το κράτος αναδεικνύοντας ως ευεργέτες την κυβέρνηση για
τα ψίχουλα που κάθε φορά δίνει. Που έχει µειώσει τα έργα και τις υπηρεσίες προς τον λαό της Κεφαλονιάς κατά 60%[οι προϋπολογισµοί
των πρώην ∆ήµων το 2010 έφταναν στα 100εκ ευρώ περίπου και ο φετινός(2014) θα κλείσει περίπου στα 41εκ ευρώ]. Κάνει πλάτη στο
µεγάλο επιχειρηµατικό κεφάλαιο ( εφοπλιστικό, ξενοδοχειακό, βιοµηχανικό, εµπορικό) στην Κεφαλονιά σε σχέση µε την µη επιβολή και
είσπραξη των ανάλογων τελών και φόρων. Είναι κυβέρνηση και ∆ηµοτική αρχή που λένε για το µατωµένο πλεόνασµα που έχουν.
Μια στοχοθεσία θα είχε νόηµα για τα λαϊκά νοικοκυριά αν έπαιρνε από αυτούς που καρπούνται τον ιδρώτα και τον κόπο των
εργαζοµένων και ανακούφιζε µε µια σειρά οικονοµικά µέτρα αυτούς που παράγουν όλο αυτό τον πλούτο και που η στοχθεσία σας τους
έχει φέρει στην φτώχεια, την εξαθλίωση, την απόγνωση, την ανεργία, την πείνα. Αυτή την επιτυχία της στοχοθεσία σας την χαρίζουµε και
θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν από τα κάτω µε ανυπακοή και πάλη ταξική να την ανατρέψουµε».

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης Άγγελος - Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης
Νικόλαος - Σοφία Γαρµπή και ∆ιονύσιος Λυκούδης.
Και αφού έλαβε υπόψη :
1) Tο άρθρο

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

2) το άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3)Την αριθ. πρωτ. 1423/02-10-2014 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
4) την

337/2013 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014.

5) την

υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014.
6)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου
7) το σχέδιο του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων
.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το σχέδιο του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
έτους 2015 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πατούσας απόφασης και
εισηγείται την κατάρτιση του από το ∆.Σ.
2. 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.

Α∆Α: 6Ψ7ΘΩΕ5-ΜΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 46
∆ήµου Κεφαλλονιάς .

ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

461 / 2014

( τακτικής

) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6

η

Νοεµβρίου 2014 του

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»

η

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 14 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ
50641/3 -11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανουσάκης Νικόλαος (απών από την 454 έως και την 457)
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Λυκούδης ∆ιονύσιος
6. Σοφία Γαρµπή.
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος

Φλωράτος Θεόδωρος
Λυκούδης Ιωάννης
Ζαπάντης Ανδρέας

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

το 1 θέµα

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

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 51043 / 4-11-2014 εισήγηση της Προϊστάµενης της ∆/νσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ευρύκλεια Παπαδήµα _Χαιτίδου στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω :

ΘΕΜΑ :

‘Eγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 31-10-14 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την έγκριση
όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ».
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Υποβάλλεται συνηµµένα η µελέτη υπ’ αρίθµ. 29/2014 του ανωτέρω έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ.αρ. 221/14
απόφαση ∆.Σ, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την βελτίωση µε ασφαλτόστρωση των
ο
ο
προαύλιων χώρων, που εγκαταστάθηκαν το 2 ∆ηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου και το 2 Γυµνασίο Αργοστολίου κατόπιν
των σεισµών που έπληξαν την περιοχή τις 26/1 και 3/2/14.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο καθώς ο υφιστάµενος προαύλιος χώρος είναι κατασκευασµένος από αδρανή υλικά
(γαρµπίλι, χαλίκι) και εγκυµονεί κινδύνους για τον ασφαλή προαυλισµό των µαθητών. Ο προϋπολογισµός του έργου
ανέρχεται στο ποσόν των 58.686,00 ευρώ µε Φ.Π.Α , και είναι εγγεγραµµένο στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µε τίτλο
¨ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ¨
κωδικό 15.7336.17 και πίστωση 60.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή το έργο πρέπει να επισπευτεί και να εκτελεσθεί το συντοµότερο
δυνατό εξαιτίας της έναρξης της σχολικής περιόδου , λόγω και της έκτακτης ανάγκης που οφείλεται σε
απρόβλεπτα γεγονότα (υπ.αρ.πρωτ. 456/27-01-14 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί
κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) που δεν απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου

Προτείνουµε
1) Βάσει της υπ.αρ. 221/2014 απόφασης ∆.Σ το έργο να πραγµατοποιηθεί κατόπιν διαγωνισµού µεταξύ
περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων επιχειρήσεων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε
απρόβλεπτα γεγονότα (άρθρο 3 παρ. γ, άρθρο 28 παρ. 1(β) & άρθρο 125 παρ. γ του Ν.3669/08) κατά το
σύστηµα υποβολής προσφορών µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08)

2) Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» προϋπολογισµού
58.686,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης και τη συγκρότηση Επιτροπής
∆ιαγωνισµού που θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά µέλη σύµφωνα µε το από 29-10-2014 πρακτικό
διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης

3) Την ανάθεση του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση µε νοµό έδρας η νοµό δραστηριότητας
την Κεφαλλονιά και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. ∆15/16199/8-8-14 επισυναπτόµενο έγγραφό τους, και
40 1
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
4) Η χρηµατοδότηση του έργου να καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευµάτων. Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µε κωδικό 15.7336.17 και πίστωση
60.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.
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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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
1

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 15.7336.17 ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΗ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17
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Αργοστόλι, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

1

2

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»

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).
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.

3

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 15.7336.17
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη µε κλειστή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
»
Προϋπολογισµού 58.686,00 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
κ α λ ε ί
τους προσκαλούµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω
έργου.

__________________________________
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Όπως υποσηµείωση 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.
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∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:

Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
4

1.1

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

1.2

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

1.3

Προϊστάµενη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που
6
έχει έδρα το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
7
E-mail

:
:
:
:
:

5

Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
28100
26710 22933 εσωτ. 30
26710 22572
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
8
∆ήµου Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι .

1.5

-

-

-

-

«Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που
έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα
δηµοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.
«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό
Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος
µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το
διαγωνισµό.
Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι οι διατάξεις του
κυρωτικού νόµου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

____________________________
4

Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α
Κ∆Ε, π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή
είναι το ∆ηµόσιο. να γίνεται 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

Άρθρο 2:

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.

Παραλαβή τευχών
9

2.1

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς , 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. Χ.Ρουχωτάς, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ τηλ. 26710
23389/ fax 26710 22472.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το
10
διαγωνισµό µέχρι και την …………………………………. . 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.

____________________________
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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.
3.2
φάκελος προσφοράς
(ηαν
προσφορά)
συνίσταται
σε δύο ξεχωριστούς
1 του Κ∆Ε, ηΟπροηγούµενη
Πέµπτη και
αυτή είναι αργία,
η προηγούµενη
εργάσιµη. 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 στο
φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους),
µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει
αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο
εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο
διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος
που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου).
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό
11
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις , σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆.
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών
(κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των
διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της παρούσας, τα οποία
ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν,
κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα
____________________________
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Σκοπός τουτου
λογιστικού
ελέγχου είναι
να αποφεύγεται
κατά το δυνατόν
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Εντύπου Οικονοµικής
Προσφοράς
των διαγωνιζόµενων,
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τους. αυτών µεταξύ τους.13
ολόγραφη
αναγραφή
των επιµέρους
ποσοστών
έκπτωσης
και η οµαλότητα

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

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα,
λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον
έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο
έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως
επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι
προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της
διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆.
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆.
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας,
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω
ανακοίνωση.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η
πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα.
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το
άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή,
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε
Α
το άρθρο 25 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
13

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.

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΄.

Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή
σύµβασης

4.2

α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της
14
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε . 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
14
νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο , προσκαλείται
ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε
προθεσµία 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
155
λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων , 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
134

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

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
16 6
πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού .
β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή
αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την
ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική
Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και ούτω καθ’ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να
γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των
δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
του αποτελέσµατος στο µειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που
λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση
ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή
απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το
διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.
Άρθρο 5:

Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

5.1

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

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση
έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των
περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
2.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
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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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
17
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
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.
Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου
Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.

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.

5.3

Άρθρο 6:

Γλώσσα διαδικασία

6.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2

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

6.3

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε
διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
187
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων :
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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.
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Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.1

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

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)].
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.

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:
8.1

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης
21
22
και Θρησκευµάτων και υπόκειται στις κρατήσεις 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.

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

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.
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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:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ »

11.2

Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του
έργου ανέρχεται σε………………………………….

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

58.686,00 ευρώ

Κ
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και αναλύεται σε :
∆απάνη Εργασιών :…………………………………
33.317,65 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :
5.997,18 ευρώ
24
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
10
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………
5.897,22 ευρώ
Αναθεώρηση :………………………………………..
2500 ευρώ
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ………………………
10.973,77 ευρώ
Τόπος εκτέλεσης του έργου

11.3

∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου & ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.4

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση µε ασφαλτόστρωση των προαύλιων χώρων,
ο

ου

που εγκαταστάθηκαν το 2 ∆ηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου και το 2

Γυµνασίου Αργοστολίου κατόπιν των

σεισµών που έπληξαν την περιοχή τις 26/1 και 3/2/14. Ο προς βελτίωση προαύλιος χώρος του 2

ου

∆ηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου είναι εκτάσεως 550 τ.µ περίπου ενώ η απορροή των όµβριων υδάτων θα
γίνεται µε φυσική ροή. Ο προς βελτίωση προαύλιος χώρος του 2

ου

Γυµνασίου Αργοστολίου είναι

εκτάσεως 2000 τ.µ περίπου ενώ η απορροή των όµβριων υδάτων θα γίνεται µε φυσική ροή και µε την
κατασκευή στραγγιστηρίου δικτύου.
Προβλέπονται να εκτελεσθούν κυρίως οι ακόλουθες εργασίες:
-

Ισοπέδωση και µόρφωση Καταστρώµατος.

-

∆ιάστρωσης Βάσης Οδοστρωσίας.

-

Ασφαλτόστρωση Προαύλιου Χώρου

-

Κατασκευή Στραγγιστηρίου ∆ικτύου

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.686,00 ευρώ µε Φ.Π.Α,
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν
στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση
C-456/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η
µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία
δηµοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους
ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
•

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

•

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

23

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

24

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

•

να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών»
σε άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του
έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο
µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των
προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα
εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12:

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ηµερολογιακές ηµέρες
2511
.
και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης
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).
2612
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
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 «κλειστή δηµοπρασία» µεταξύ
περιορισµένου
αριθµού
προσκαλούµενων
επιχειρήσεων
λόγω
της
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε απρόβλεπτα γεγονότα (άρθρο 3
παρ.γ, άρθρο 28 παρ.1 (β) & άρθρο 125 παρ.γ του Ν.3669/08)

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί
2713
µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε
.
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.

2511

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

2612

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.

2713

Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του
άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις)
του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και
τεχνικές προσφορές.

Άρθρο 15:

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

15.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά
τους όρους του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που
28
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α. 14,
(47.712,05) ήτοι στο ποσό των 955 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
2915
Κ∆Ε
. 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 157 παρ. 1 (α) του Ν.4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
3016
τουλάχιστον µέχρι ……………….
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόµιµη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του
κυρίου
του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της
διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους της εργοληπτικής
επιχείρησης.
Η
απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου
∆ηµόσιων Έργων. Οµοίως, η µη έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του Κ∆Ε, για λόγους που οφείλονται σε
υπαιτιότητα
του
µειοδότη, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής καθώς και στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 157 παρ. 1 (α) του
Ν.4281/2014.

15.4

Άρθρο 16:

Η εγγύηση συµµετοχης επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4
31
του άρθρου 24 του Κ∆Ε .
Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
32

16.1

∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο .

16.2

∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

17

.

2814

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Κ∆Ε, µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε
ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού.

2915

Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες.

3016

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.
3117

Ειδικότερα για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του Ν. 3614/2007
(όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθρου τέταρτου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122)), η εγγύηση
συµµετοχής
επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3)

33

∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση .

16.2

Άρθρο 17:

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
κατά την παρ. 1 (β) του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, που ανέρχεται σε ποσοστό
3418
5%
επί της αξίας της σύµβασης του έργου, χωρίς το κονδύλιο του 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 εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18:

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό,
ορίζεται η ………………., ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται
η 10:00 π.µ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί
3619
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή
και η
3720
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ
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.

ηµερών
από
την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής ή
του
προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόµενου ενδίκου
βοηθήµατος,
εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή
3217

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
51
του Κ∆Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο,
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την
προκήρυξη
προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο
εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του
ποσού
της
καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης
καλής
εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης (αρ. 25
παρ.
15
ν.
3614/2007 όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122)
33

Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι
απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε.
3418

Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%.

36

Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

3720

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.

Άρθρο 19:

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

Άρθρο 20:

∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
3922

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής
δεν θα δηµοσιευθεί και δεν υπάρχουν
δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας που να βαρύνουν τον
Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος.

38

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .

3922

Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν.
3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 228)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21:

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα
40 23
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
κατηγορίας Οδοποιίας
4124
21.2
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους ,
4225
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε
(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
4326
κοινοπραξίας) .
21.5
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος.
Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
21.1

4023

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να
προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα
(βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη
πρόβλεψη.

4124

Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο
106 παρ. 1 του ν. 3669/08).
4225

Επισηµαίνεται η νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία
κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο
διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.

4326

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

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,
ης

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 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.
4427

8. Τεχνική ικανότητα
4427

.

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

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:
23.1

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής
4528

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται
στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το
οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων
4629
του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) .
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
4730
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ
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:

προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η
εγκριτική απόφαση.
4528

Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών
Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων».

4629

Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο.
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Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.

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
48
δήλωση (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
4931

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , 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.
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Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
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Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να
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που
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
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.
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του
εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των
προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του
τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).

23.2.3
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Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά
των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄,
όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να
περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά
την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την
παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται.

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):

23.2.4

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
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ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε) .

23.3
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∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
…………………………………………………………………………………………………………
…...

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.
2.

Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.
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
επιχειρήσεων.

δεν

προσκοµίζεται

σε

περίπτωση

ατοµικών

εργ/κών

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.
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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.
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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.

Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την
Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.
5.

24.2
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Τα απαιτούµενα ∆ύο (2) µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο
γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ’ ονόµατι του
διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της
οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.

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
55 36
ολογράφως και αριθµητικώς .
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
5637
αριθµητικής .
∆. 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.
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Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε
βάση τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις
από διαφορετικούς υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του
µηχανόσηµου καλύπτεται µε ακέραιο µηχανόσηµο.

5536

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.
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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:

Η µελέτη του έργου του εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 221/2014 /2014 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς.

25.1

25.2
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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.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αναρτήσει πινακίδα ∆ηµοσιότητας του έργου
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις οδηγίες της επίβλεψης.

25.3

25.4

∆ιάφορες ρυθµίσεις
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25.5

Για την επίλυση των διαφορών προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
76 και 77 του Κ∆Ε.
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 σύµφωνα µε το Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ. 2
(β) και µε τα οριζόµενα στην Ε.Σ.Υ..

Αργοστόλι, 31 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Ο Συντάξας
Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ

H Προϊσταµένη Τµήµατος
Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ- ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε

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

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.
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Προαιρετική επιλογή.

5938

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.
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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 αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος συµπληρώνει την εισήγηση όπως παρακάτω:
α) Προτείνεται ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων επιχειρήσεων η 19 η Νοεµβρίου 2014.

β) προτείνει να προσκληθούν για να συµµετέχουν στον εν λόγω διαγωνισµό οι παρακάτω επιχειρήσεις:
1. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ Α.Ε Τάξης 3ης Ο.∆ (Βασιλ. Σοφίας 90 Αθήνα µε τηλ.2107715950 –FAX 210775953)
2. ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΟΥ ΓΕΡ. Ταξης 1ης Ο.∆ ( Μιλτιάδου 4 ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ µε τηλ. 6977077297)
3. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. Τάξης 2ης Ο.∆ (ΛΑΓΚΑ∆Α –ΒΙΠΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε τηλ. 6944961361)
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω :«Ψηφίζουµε το συγκεκριµένο θέµα µε τις παρατηρήσεις :
1.Έπρεπε να είχε υλοποιηθεί το έργο τουλάχιστον 6 µήνες πριν και µε ευθύνη κυβέρνησης και ∆ηµοτικής αρχής
βρισκόµαστε Νοέµβρη και µιλάµε για αυτό. Εµείς προτείναµε να γίνει µε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό [πριν 6 µήνες]
που θα διασφάλιζε και την ποιότητα αλλά και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των χρηµάτων κάτι που δεν κάνατε και
τώρα ερχόσαστε µε κατεπείγουσα διαδικασία µε την µέθοδο της πρόσκλησης περιορισµένου αριθµού εταιρειών.
2.Η χρηµατοδότηση είναι ελάχιστη και φτάνει µόνο για το 2ο ∆ηµοτικό Ληξουρίου και το 2ο Γυµνάσιο Αργοστολίου. Μια
σειρά άλλα σχολεία του Αργοστολίου, Παλλικής το Ειδικό σχολείο στα Φαρακλάτα µένουν εκτός».
Ο κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης δηλώνει ότι ψηφίζει το θέµα µε τις παρακάτω παρατηρήσεις που ζητά να
καταγραφούν στα Πρακτικά:
α) Ο κ. Γκισγκίνης εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε που εκπροσωπεί τα λαϊκά συµφέροντα και ενδιαφέρεται για
την εκπαίδευση , στην προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεν ψήφισε την
τροποποίηση του Προϋπολογισµού εγγραφής πίστωσης για την επισκευή της θέρµανσης στο Γυµνάσιο
–Λύκειο Σάµης και β) Τα υπόλοιπα θα τα σκεφτούµε και θα να αξιολογήσουµε .

Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε µε την παραπάνω πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος
Γεράσιµος -Κουρκουµέλης Ηλίας - Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή – Ανουσάκης Νικόλαος .
Και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.γ

3) την 1623 /2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
4) την 221 /2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει τους παραπάνω όρους του σχεδίου διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισµού 58.686,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) .
2) Εγκρίνει την ανάθεση του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση µε νοµό έδρας η νοµό δραστηριότητας
την Κεφαλλονιά που να είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. ∆15/16199/8-8-14 και εφόσον
.
ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
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3) Η χρηµατοδότηση του έργου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου
Μάθησης & Θρησκευµάτων. Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου µε κωδικό
15.7336.17 και πίστωση 60.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.
4) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 60.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση µε Κ.Α 15.7336.17 και
τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ».
5) ορίζει ως ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων

επιχειρήσεων την 19 η Νοεµβρίου 2014.
6) Ορίζεται να προσκληθούν και να συµµετέχουν στον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Κ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» οι παρακάτω επιχειρήσεις:

1. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ Α .Ε Τάξης 3ης Ο.∆ (Βασιλ. Σοφίας 90 Αθήνα µε τηλ.2107715950 –FAX 210775953)
2. ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΟΥ ΓΕΡ. Ταξης 1ης Ο.∆ ( Μιλτιάδου 4 ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ µε τηλ. 6977077297)
3. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. Τάξης 2ης Ο.∆ (ΛΑΓΚΑ∆Α –ΒΙΠΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε τηλ. 6944961361)
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.
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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.

