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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  1ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  11η   Ιανουαρίου   2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  11 η  Ιανουαρίου   του έτους 2019, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα  
11:00 το πρωί  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   278/7-01-2019   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  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                           
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   
4.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου ΜΙχαλάτου)                       
5. Γκισγκίνης Νικόλαος   
6. Kωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 2/2019 έως & την 11/2019) 
7. Παπαναστασάτος Γεράσιµος  (ΠΑΡΩΝ από την 2/2019 έως & την 11/2019)                                                                         
8. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 2/2019 έως & την 11/2019) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    1  / 2019                                                                               Α∆Α: 6165ΩΕ5-ΑΚΖ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που 
εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    
που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων       εκτός ηµερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση της µε αρίθµ. πρωτ. 212/4-01-2019 απόφαση ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης 
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και όσο 
διαρκούν αυτά . 

2. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  
µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθµ. πρωτ. 392/8-01-2019 αίτησης  αναδόχου του έργου  
«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου 
Αργοστολίου.»  για την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. 

5. Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν 
θερµώ & ψυχρού) έτους 2019. 

 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος-Μινέτος 
∆ιονύσιος-Γκισγκίνης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ    τα παρακάτω θέµατα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων.   

1.Έγκριση της µε αρίθµ. πρωτ. 212/4-01-2019 απόφαση ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης 
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και όσο 
διαρκούν αυτά . 
2.Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
3.Έγκριση 1ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  
µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθµ. πρωτ. 392/8-01-2019 αίτησης  αναδόχου του έργου  «Προµήθεια 
και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου.»  για 
την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. 
5.Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & 
ψυχρού) έτους 2019. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  2  / 2019                                                                                 Α∆Α: 78ΛΕΩΕ5-ΜΜΑ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της µε αρίθµ. πρωτ. 212/4-01-2019/9 απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση 
µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από 
έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-
2019 και όσο διαρκούν αυτά . 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
υπάλληλο  της ∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Κυριακή  Παπαθεοδωράτου  η οποία εισηγούµενη    το  1o θέµα εκτός    
ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της µε αρίθµ. πρωτ. 212/4-01-2019/9 απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας 
ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από 
έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και 
όσο διαρκούν αυτά» (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την  1/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
6165ΩΕ5-ΑΚΖ)  θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  548/10-01-2019 εισήγηση του 
Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαµπου Τουµάση  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  10-1-2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 548 
 
Ειδ. Πρωτ.: 14 

 

  
ΠΡΟΣ: 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Σ.Βασιλάτου  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
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Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 
  

 ΚΟΙΝ.: 

Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

2671362612 
2671362660 
matoula_basila@yahoo.gr 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονόπτωση) που 
προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και όσο διαρκούν αυτά  
 

ΣΧΕΤ: Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

4. Το αριθ. πρωτ. 9532/24-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις ή παγετό»  

5. Tα αριθ. πρωτ. 667/2-1-2019 και 1579/4-1-2019 έγγραφα της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα 
τα αριθ. πρωτ. 15/2-1-2019 και 40/3-1-2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορούν 
Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις) που επληξαν το νησί µας από τις βραδινές ώρες τις 3-1-
2019  έως και τις 7-1-2019 

7. Το γεγονός ότι λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης η οποία συνεχίστηκε για πολλές µέρες και θα έπρεπε να 
διατηρηθεί ανοικτό το δηµοτικό οδικό δίκτυο  σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου 

8. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
περί κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου 
- µέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 
ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2019 ως 31/12/2019 

9. Τις αριθ. πρωτ. 34855/17-12-2018, 35605/21-12-2018, 35647/21-12-2018, 35892/27-12-2018, 35942/27-
12-2018, 35951/27-12-2018, 36017/27-12-2018, 36295/31-12-2018, 36347/31-12-2018 και 36360/31-12-
2018 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου      
  

 

   Σας ενηµερώνουµε ότι από τις βραδινές ώρες τις 3-1-2019 έως και τις πρωινές ώρες τις 7-1-2019, εκδηλώθηκαν στο 
νησί µας συνεχείς και έντονες χιονοπτώσεις µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για την οµαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων και ειδικότερα στις ∆.Ε Σάµης, ∆.Ε Ερίσου, ∆.Ε Πυλάρου, ∆.Ε Παλικής και ∆.Κ. Οµαλών. 
       Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  µε την αριθ. 
212/9/4-1-2019 απόφαση ∆ηµάρχου η απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων σε δέκα (10) ανάδοχους και συγκεκριµένα: 
 
Μισθώσαµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

1. Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 14 490,00 

    Σύνολο: 490,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 117,60 
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    Συνολική ∆απάνη: 607,60 

 
 

2. Στην ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ, ιδιοκτησίας ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α.Φ.Μ. 144630059 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει 
στα ΤΟΥΛΙΑΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 18 630,00 

    Σύνολο: 630,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 151,20 

    Συνολική ∆απάνη: 781,20 

  
 
 

   

3. Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ και στην ∆.Ε ΕΡΙΣΟΥ ιδιοκτησίας ΧΙΟΝΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ, Α.Φ.Μ. 062042451 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ µέχρι και 100 
HP 

h 35,00 7 245,00 

2 39 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εξάρτηµα αναρτώµενο (λεπίδα) 

h 5,00 7 35,00 

    Σύνολο: 280,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 67,20 

    Συνολική ∆απάνη: 347,20 

      

4. Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Α.Φ.Μ. 046677376     ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35 7 245,00 

    Σύνολο: 245,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 58,80 

    Συνολική ∆απάνη: 303,80 

 
5. Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ και ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ιδιοκτησίας Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ, Α.Φ.Μ. 800657313 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 13,50 472,50 
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    Σύνολο: 472,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 113,40 

    Συνολική ∆απάνη: 585,90 

  
  

 
 

 

6. Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΥ ΒΕΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΑΝΤΥΠΑ , Α.Φ.Μ. 058544337 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΚΑΛΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 16 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
από 100 HP µέχρι και 150 HP 

h 45,00 7 315,00 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 

    Συνολική ∆απάνη: 390,60 

  
  

 
 

 

7. Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 042948562  ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 7 245,00 

    Σύνολο: 245,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 58,80 

    Συνολική ∆απάνη: 303,80 

 
8. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ και ∆.Ε  ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ, Α.Φ.Μ. 118293344 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΠΕΣΣΑ∆Α ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 8 280,00 

    Σύνολο: 280,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 67,20 

    Συνολική ∆απάνη: 347,20 

      
9. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Α.Φ.Μ. 044443307 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 

h 35,00 10 350,00 



 6 

µέχρι και 100 HP 

    Σύνολο: 350,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 84,00 

    Συνολική ∆απάνη: 434,00 

 
10. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆. ΤΖΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 998594992 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει 
στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 21 735,00 

    Σύνολο: 735,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 176,40 

    Συνολική ∆απάνη: 911,40 

 
    Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, έγινε από την ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
    Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, τα έντονα καιρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν από την 3 Ιανουαρίου 
2019 όπως αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 212/9/4-1-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   
    Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 

                                                                          
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  212/4-01-2019 /9 απόφαση 
∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  4 Ιανουαρίου 2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  212 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 9 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV    90620000-9   
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό 
βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και όσο διαρκούν αυτά  
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
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Έχοντας λάβει υπόψη: 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
14. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

15. Το αριθ. πρωτ. 9532/24-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις ή παγετό»  

16. Tα αριθ. πρωτ. 667/2-1-2019 και 1579/4-1-2019 έγγραφα της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα τα αριθ. πρωτ. 15/2-1-
2019 και 40/3-1-2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορούν Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού 
της Ε.Μ.Υ 

17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις) που πλήττουν το νησί µας από τις βραδινές ώρες τις 3-1-2019  και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

18. Το γεγονός ότι λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης η οποία συνεχίζεται θα πρέπει να διατηρηθεί ανοικτό το δηµοτικό 
οδικό δίκτυο  σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου 

19. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για 
την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2019 ως 31/12/2019 

20. Τις αριθ. πρωτ. 34855/17-12-2018, 35605/21-12-2018, 35647/21-12-2018, 35892/27-12-2018, 35942/27-12-2018, 
35951/27-12-2018, 36017/27-12-2018, 36295/31-12-2018, 36347/31-12-2018 και 36360/31-12-2018 οικονοµικές 
προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων  

21. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
22. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του 

∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 14 490,00 

    Σύνολο: 490,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 117,60 

    Συνολική ∆απάνη: 607,60 

 
Στην ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ, ιδιοκτησίας ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α.Φ.Μ. 144630059 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 

εδρεύει στα ΤΟΥΛΙΑΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 18 630,00 

    Σύνολο: 630,00 
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    Φ. Π. Α. (24 %): 151,20 

    Συνολική ∆απάνη: 781,20 

      

Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ και ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ, ιδιοκτησίας ΧΙΟΝΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ, Α.Φ.Μ. 062042451 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ µέχρι και 100 
HP 

h 35,00 7 245,00 

2 39 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εξάρτηµα αναρτώµενο (λεπίδα) 

h 5,00 7 35,00 

    Σύνολο: 280,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 67,20 

    Συνολική ∆απάνη: 347,20 

      

Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Α.Φ.Μ. 046677376       ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35 7 245,00 

    Σύνολο: 245,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 58,80 

    Συνολική ∆απάνη: 303,80 

 
Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ και ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ιδιοκτησίας Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ, Α.Φ.Μ. 800657313 ∆ Ο Υ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 13,50 472,50 

    Σύνολο: 472,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 113,40 

    Συνολική ∆απάνη: 585,90 

      

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΥ ΒΕΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΑΝΤΥΠΑ , Α.Φ.Μ. 058544337     ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΚΑΛΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 16 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 

h 45,00 7 315,00 
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από 100 HP µέχρι και 150 HP 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 

    Συνολική ∆απάνη: 390,60 

      

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ, Α.Φ.Μ. 042948562  ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 7 245,00 

    Σύνολο: 245,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 58,80 

    Συνολική ∆απάνη: 303,80 

 
Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ και ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ, Α.Φ.Μ. 118293344 ∆ Ο Υ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΠΕΣΣΑ∆Α ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 8 280,00 

    Σύνολο: 280,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 67,20 

    Συνολική ∆απάνη: 347,20 

      
Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 044443307 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 

εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 
µέχρι και 100 HP 

h 35,00 10 350,00 

    Σύνολο: 350,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 84,00 

    Συνολική ∆απάνη: 434,00 

 
Στην ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆. ΤΖΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 998594992 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 

εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ 

h 35,00 21 735,00 



 10 

µέχρι και 100 HP 

    Σύνολο: 735,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 176,40 

    Συνολική ∆απάνη: 911,40 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6262.12 των εξόδων του προϋπολογισµού του έτους 2019.  
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:     Αλέξανδρος Παρίσης                                                                                                                                             
                                                                                                                  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της  παραπάνω απόφασης  του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση  µίσθωσης 
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 4-1-2019 και όσο διαρκούν 
αυτά. 

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος 
∆ιονύσιος- Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  µε αριθµ. πρωτ.   548/10-01-2019  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
4) την 9/2019 απόφαση ∆ηµάρχου. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της   την  αρίθµ. πρωτ. 212/ 4-01-2019/ 9   απόφαση     ∆ηµάρχου που εκδόθηκε       για την   
απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονόπτωση) που προκλήθηκαν από το χαµηλό βαροµετρικό «ΣΟΦΙΑ» από 
4-1-2019 και όσο διαρκούν αυτά. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 / 2019                                                                       Α∆Α: 6ΣΠΥΩΕ5-ΤΟΗ 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  2o θέµα εκτός    
ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 1/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α:  6165ΩΕ5-ΑΚΖ)   και θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 10-01-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ 
του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών για την συγκρότηση της  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων 
χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από την κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 
Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» όπως παρακάτω: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ  Π Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ  Τ.Ε   Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ Τ.Ε  Μηχανολόγων Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π. Ε  Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Τ. Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ. 
Σηµειώνεται ότι ο κ. Σπύρος ∆ανελάτος ως πιστοποιηµένος  χρήστης του ΕΣΗ∆ΗΣ αδυνατεί να είναι Πρόεδρος και 
αναπληρωτής Προέδρου. Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Στουπάς ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή του τον κ. ∆ηµήτριος Ρουχωτάς. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να εκλεγεί επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- 
Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Κωνσταντάκης Άγγελος 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
 Την  332 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου ανάθεσης) 
Την  αρίθ.  867/19-11-2018 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΓΓΗΩΕ5-8 Ο3). 
Την 329/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 6ΘΕΜΩΕ5-Γ0Ε) 
Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (κλήρωση από ΜΗΜΕ∆) 
Την από 10-01-2019 αποτέλεσµα της Κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆ του υπουργείου υποδοµών και µεταφορών 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί όπως παρακάτω την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ  Π Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ  Τ.Ε   Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ Τ.Ε  Μηχανολόγων Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Π. Ε  Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Τ. Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ. 
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Στουπάς ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή του τον κ. Ρουχωτά ∆ηµήτριο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 / 2019                                                                                  Α∆Α: ΩΘΘ0ΩΕ5-ΚΗΒ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  
προµήθεια  µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 4ο θέµα   εκτός 
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  
προµήθεια  µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ).» (όπως 
εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την  1/2019 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6165ΩΕ5-ΑΚΖ )  , έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  126/3-01-2019  1ο Πρακτικό του της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών για τον  
εν λόγω διαγωνισµό  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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                           Αργοστόλι:  03.01.2019    

                           Αριθ.Πρωτ.:  126 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  για την Προµήθεια µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 03.01.2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της 
αριθµ. 35855/24-12-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 66197 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

Τακτικό   Μέλος ΜΑΝΤΖ    ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β)την αριθ. 277/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα 

της προµήθειας µε αντικείµενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   
Α.Μ. 94/2018, προϋπολογισµού 305.000,00€,Με τη διενέργεια Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε  και  κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 

γ) Την αριθ. 124/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω3ΙΓΩΕ5-ΡΨ5 ) αποφασίσθηκε:1ον)  η υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης 
στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
δαπάνης 305.000,00€ &  2ον )η αποδοχή της χρηµατοδότησης   από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε µέγιστο όριο χρηµατοδότησης τις 
305.000,00 € 

δ) Την µε Α.Π.:29733/21-6-2018 απόφαση ΥΠΕΣ(Α∆Α:Ψ4ΤΟ465ΧΘ7-ΝΡΚ) για την Ένταξη Πράξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο 
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» µε ποσό χρηµατοδότησης 305.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Πράξη ο δικαιούχος ∆ήµος για τη χρηµατοδότηση της παραπάνω 
Πράξης θα απορροφήσει τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055  (2017ΣΕ05500010), 

ε) Την µε     αριθµό     94/2018 µελέτη, αρµοδίως συνταχθείσα από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισµού 305.000,00€, για την επιλογή αναδόχου  
µε τη διενέργεια Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ. 

στ) Την µε αριθµό 323/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 94/2018 Μελέτης 
και Καταρτίθηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού που αφορά τη  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  για την επιλογή αναδόχου 



 15 

 ζ) Τις ανάγκες του ∆ήµου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 η) ,  το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 768/31441/15-

11-2018 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 66197.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ήταν η 3η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. της αριθ. 
768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού, λόγω της αδυναµίας 
ανταπόκρισης του αποµακρυσµένου συστήµατος επικοινωνίας, εκκίνησε στις 11:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 66197 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε 
τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 

1 DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

27/12/2018 122749 

 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, 
(άρθρο 14, αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», µία(1)) προσφορά και αναλυτικά ως 
κάτωθι:  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:122749(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

από τον  παρακάτω προµηθευτή και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος : 

 Προµηθευτής Ηµ/νία Ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 

1 DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

27/12/2018 20:59:18 122749 

β)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία  «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως απεικονίζεται στο σύστηµα περιλαµβάνει:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

   

1.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12.18_SIG NED 1.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12. 18_SIGNED.pdf 1.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12.18_SIGN ED 
   

2.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12.18 2.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12.18 2.ΕΕΕΣ_DIMCOM_27.12. 

  18.xml 

3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

signed_egg_66832 signed_egg_66832 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  signed_egg_66832.pdf 

4.DIMCOM_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 4.DIMCOM_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ   4.DIMCOM_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Η ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΩΣ 10 02 2019 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΩΣ 10 02 2019 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΩΣ 10 

  02 2019.pdf 

5.DIMCOM_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5.DIMCOM_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5.DIMCOM_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ 

_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ _ΕΩΣ 17.05.2019 _ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ _ΕΩΣ Η _ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ _ΕΩΣ 
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 17.05.2019 17.05.2019.pdf 

6.DIMCOM_ΓΕΝΙΚΟ 6.DIMCOM_ΓΕΝΙΚΟ 6.DIMCOM_ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ ΑΠΟ 12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ 

11 2018 12 11 2018 ΑΠΟ 12 11 2018.pdf 

7.DIMCOM_ΕΒΕΑ_17.10.2018 7.DIMCOM_ΕΒΕΑ_17.10.2018 7.DIMCOM_ΕΒΕΑ_17.10. 

  2018.pdf 

8.KATAΣΤΑΤΙΚΟ DIMCOM ΕΠ 8.KATAΣΤΑΤΙΚΟ DIMCOM ΕΠ 8.KATAΣΤΑΤΙΚΟ 

  DIMCOM ΕΠ.pdf 

9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚ 9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚ 9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

  ΕΠΙΚ.pdf 

10.∆1Α. ΓΝΩΣΗΣ_SIGNED 10.∆1Α. ΓΝΩΣΗΣ_SIGNED 10.∆1Α. 

  ΓΝΩΣΗΣ_SIGNED.pdf 

11.ΤΕΧΝΙΚΟΣ 11.ΤΕΧΝΙΚΟΣ 11.ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΜΕΤΡΑ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΠΡΟΦΙΛ 

DIMCOM_SIGNED DIMCOM_SIGNED DIMCOM_SIGNED.pdf 

13.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 13.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 13.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ_SIGNED ΕΙ∆ΩΝ_SIGNED ΕΙ∆ΩΝ_SIGNED.pdf 

14.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14.ΤΕΧΝΙΚΗ 

DIMCOM_SIGNED DIMCOM_SIGNED ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  DIMCOM_SIGNED.pdf 

15.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙA_signed 15.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙA_signed 15.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙA_ 

  signed.pdf 

16.ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16.ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16.ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ 

ΠΡΙΤΣΑ_ΕΠΙΚ ΠΡΙΤΣΑ_ΕΠΙΚ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  ΠΡΙΤΣΑ_ΕΠΙΚ.pdf 

17.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΤΣΑ 17.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΤΣΑ 17.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ_SIGNED ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ_SIGNED ΠΡΙΤΣΑ 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ_SIGNE 

  D.pdf 

18.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18.Υ∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ_SIGNED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ_SIGNED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ_SIG 

  NED.pdf 

19.Υ∆1β. ΧΡΟΝΟ 19.Υ∆1β. ΧΡΟΝΟ 19.Υ∆1β. ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ_SIGNED ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ_SIGNED ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ_SIGNED.p 

  df 

20.Υ∆ 2-3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 20.Υ∆ 2-3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 20.Υ∆ 2-3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_SIGNED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_SIGNED ΚΑΛΗΣ 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_SIGNED. 

  pdf 

21.Υ∆ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 21.Υ∆ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 21.Υ∆ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ_SIGNED ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ_SIGNED ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ_SIGNE 

  D.pdf 

22.Υ∆ 5 ΑΝΑΓΚΕΣ 22.Υ∆ 5 ΑΝΑΓΚΕΣ 22.Υ∆ 5 ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE_SIGNED ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE_SIGNED ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE_ 

  SIGNED.pdf 

23.Υ∆ 6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ_SIGNED 23.Υ∆ 6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ_SIGNED 23.Υ∆ 6. 

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf 
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24.Υ∆ 7. Α∆ΕΙΑ 24.Υ∆ 7. Α∆ΕΙΑ 24.Υ∆ 7. Α∆ΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_SIGNED ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_SIGNED ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_SIGNED 

  .pdf 

25.Υ∆ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 25.Υ∆ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 25.Υ∆ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ_SIGNED ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ_SIGNED ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ 

  ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ_SIGNED.pdf 

26.Υ∆ 9 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 26.Υ∆ 9 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 26.Υ∆ 9 

ΕΚ_SIGNED ΕΚ_SIGNED ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  ΕΚ_SIGNED.pdf 

27.Υ∆ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ABS-ΤΑΧ ΚΑΙ 27.Υ∆ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ABS-ΤΑΧ 27.Υ∆ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ 

AC_SIGNED ΚΑΙ AC_SIGNED ABS-ΤΑΧ ΚΑΙ 

  AC_SIGNED.pdf 

28.Υ∆ 11 ΛΙΣΤΑ 28.Υ∆ 11 ΛΙΣΤΑ 28.Υ∆ 11 ΛΙΣΤΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ_SIGNED ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ_SIGNED ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ_SIGNED.pd 

  f 

29.Υ∆ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 29.Υ∆ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 29.Υ∆ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ_SIGNED ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ_SIGNED ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ_SIGNED 

  .pdf 

30.Υ∆ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 30.Υ∆ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ 30.Υ∆ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ 

SERVICE_SIGNED ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 SERVICE_SIGNED SERVICE_SIGNED.pdf 

31.Υ∆ 14 31.Υ∆ 14 31.Υ∆ 14 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ_SIGNED ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ_SIGNED ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ_SIGNE 

  D.pdf 

     32.Υ∆ 15 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΙ 32.Υ∆ 15 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΙ 32.Υ∆ 15 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ_SIGNED ΕΛΑΣΤΙΚΑ_SIGNED ΕΛΑΣΤΙΚΑ_SIGNED.pdf 

33.Υ∆ 16 33.Υ∆ 16 33.Υ∆ 16 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SIGNED ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SIGNED ΤΑ 

  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SIGNED.pdf 

34.Υ∆ 17 ΙΣΧΥΣ 34.Υ∆ 17 ΙΣΧΥΣ 34.Υ∆ 17 ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED.p 

  df 

35.DIMCOM ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 35.DIMCOM ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 35.DIMCOM 

& OHSAS-επι ISO & OHSAS-επι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO & 

  OHSAS-επι.pdf 

36.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 36.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 36.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

  ΦΟΡΤΩΤΗ.pdf 

37.CE ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚ 37.CE ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚ 37.CE 

  ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ 

  ΕΠΙΚ.pdf 

38.CE ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΠΙΚ 38.CE ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΠΙΚ 38.CE ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

  ΕΠΙΚ.pdf 

39.ΕΠΙΚ_∆ΗΛΩΣΗ 39.ΕΠΙΚ_∆ΗΛΩΣΗ 39.ΕΠΙΚ_∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  ΕΚΣΚΑΦΕΑ.pdf 

40.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 40.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 40.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 



 18 

  ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.pdf 

41.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 41.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 41.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ 

NAVARA NAVARA ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

  NAVARA.pdf 

42.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 42.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 42.ΕΠΙΚ_Α∆ΕΙΑ 

∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

  ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 

  ΦΟΡΤΗΓΟΥ.pdf 

43.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 43.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 43.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ.pdf 

44.Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 44.Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 44.Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ.pdf 

45.A.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 45.A.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 45.A.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

MERCEDES MERCEDES ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

  MERCEDES.pdf 

45.B.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN 45.B.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 45.B.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

DEREE 5100GF JOHN DEREE 5100GF ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEREE 

  5100GF.pdf 

45.Γ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 45.Γ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 45.Γ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ.pdf 

45. .ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 45. .ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 45. .ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

1-BRK 200 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 1-BRK 200 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 1-BRK 

  200.pdf 

45.Ε.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 45.Ε.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 45.Ε.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

45.Ζ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ MAN 45.Ζ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ MAN 45.Ζ.ΤΕΧΝΙΚΟ 

TGL TGL ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ MAN TGL.pdf 

45.Η.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Navara 45.Η.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Navara 45.Η.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

  Navara.pdf 

45.Θ.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 45.Θ.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 45.Θ.ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 

ΦΟΡΤΩΤΗ 3CX ΦΟΡΤΩΤΗ 3CX ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 
  3CX.pdf 

46.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-Α∆ΕΙ 46.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-Α∆Ε 46.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΤΙΜΟΛΟ 

ΕΣ Κ_ΕΠΙΚ_SIGNED ΙΕΣ Κ_ΕΠΙΚ_SIGNED ΓΙΑ-Α∆ΕΙΕΣ 

  Κ_ΕΠΙΚ_SIGNED.pdf 

47.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ 3 47.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ 47.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ETΩΝ_SIGNED 3 ETΩΝ_SIGNED ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ 3 

  ETΩΝ_SIGNED.pdf 

12.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 12.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 12.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_SIGNED ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_SIGNED ΕΙ∆ΩΝ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της    

αριθ.94/ 17-9-2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ    

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΤΗΣ    

ΑΡΙΘ.768/31441/15-11-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της ΝΑΙ ΝΑΙ 
Επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά  
συµµετοχής και οι απαραίτητες 
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Υπεύθυνες ∆ηλώσεις στον Υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά». ΝΑΙ η υποβαλλόµενη 
προσφορά είναι σύµφωνη µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθµ. 
94/17-9-2018 µελε΄της και της υπ. 
αριθµ. 768/31441/15-11-2018 
διακήρυξης 

αριθ.94/ 17-9-2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ    

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΤΗΣ    

ΑΡΙΘ.768/31441/15-11-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

    

    

    

    

    

γ)η εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε (µε τον αριθ.36320/31-12-2018 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα  στην παρ.Α.1.4 του άρθρου 7  της αριθ. 768/31441/15-11-2018 ∆ιακήρυξης, 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, έλεγξε την εγκυρότητά  των εγγυητικών επιστολών [µέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρµογής του φορέα έκδοσής τους, ήτοι του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.], για την  εταιρεία µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπου και εδόθηκε η σχετική βεβαίωση και διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι έγκυρη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

ΝΑΙ 

β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

γ) Υ.∆.τηςπαρ.4 του άρθρου8 τουΝ.1599/1986 (Α΄75),ψηφιακά 
υπογεγραµµένη στην οποία να δηλώνει,επί  ποινή αποκλεισµού τα 
οριζόµενα στην παρ. Α.1.3 του άρθρου 7 της αριθ.  768/31441/15-11-2018 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

δ) Τρεις Συµβάσεις των τελευταίων τριών(3)ετών, αντίστοιχες µε το 
αντικείµενο της παρούσας προµήθειας 

ΝΑΙ 

ε) Η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, υπογεγραµµένη 
ψηφιακά από τον προσφέροντα 

ΝΑΙ 

στ) Αναλυτικές περιγραφές του προσφερόµενου οχήµατος/µηχανήµατος µε 
πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, κατά προτίµηση στα ελληνικά, 
εικόνες αυτών(prospectus) ή φωτογραφικό υλικό κ.λ.π., συµπληρωµένο 
ερωτηµατολόγιο όσο το δυνατόν πληρέστερα, ακολουθώντας τα στοιχεία που 
απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
 

ΝΑΙ 

 ζ)άδεια λειτουργίας (Ελλάδα) από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ 
κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια 
της τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων 

ΝΑΙ 

η)κατάλογος παρελκοµένων που θα συνοδεύουν τα οχήµατα/µηχανήµατα 
ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΝΑΙ 

θ)πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα αναγνωρισµένα Κέντρα Ελέγχου 
που θα βεβαιώνουν την ποιότητα,την αντοχή,την ασφάλεια και υγιεινή του 
προσφερόµενου οχήµατος. 

ΝΑΙ 
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Βάσει του ανωτέρω ελέγχου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης διεπίστωσε ότι η προσφορά µε α/α συστήµατος 122749 της εταιρείας µε 
την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αναλυτικά ο Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-
Τεχνική προσφορά», ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρυς της αριθ. . 768/31441/15-11-2018, ∆ιακήρυξης(άρθρο 7)και  προτείνει οµοφώνως 
τα εξής:  

1. Την αποδοχή της  προσφοράς  για το επόµενο στάδιο  του διαγωνισµού και τη συνέχισή τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών µε βάση τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 14.2 της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 
διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς  της εταιρείας «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
Κατά την παρ. 14.2 της υπ. αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά  η οποία βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α 
«Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην Οµάδα Β «Τεχνική Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά 
υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας  υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως ορίζεται στο άρθρο 14.2 της υπ. αριθ. 
768/31441/15-11-2018 διακήρυξης, 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 14.2 της διακήρυξης, η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου έχει ως ακολούθως: 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)    
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)    
Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα (άθροισµα των αντίστοιχων υποκριτηρίων των επί µέρους κριτηρίων) ως 
εξής: 
Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων αναγράφεται στους πίνακες της διακήρυξης για τις περιπτώσεις στις οποίες 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.   
Το Συνολικό άθροισµα των βαθµολογιών οµαδας Α και Β  θα είναι το άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών που θα λαµβάνει το κάθε µηχάνηµα  
ανάλογα του κόστους του µηχανήµατος από το συνολικό κόστος βασει της µελέτης (Π.χ το ενδεικτικό κόστος αγοράς του φορτηγού διά το 
ενδεικτικό συνολικό κόστος όλων των µηχανηµάτων , δηλ  98000/305000 = 0,3213 βαθµός βαρύτητος) 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου υπολογίζει 
την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) και κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά (δηλαδή από τη 
µεγαλύτερη προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι (6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως: 
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Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης  (βλέπε Παράδειγµα Πίνακα 1, 2 & Πινάκων 
Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά (από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη) 
της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς (δηλαδή του αθροίσµατος βαθµολογίας των οµάδων Α+Β) και προκρίνεται η προσφορά µε 
την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο 
υποψήφιος προµηθευτής αναδεικνύεται µε κλήρωση.   
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της προσφοράς σύµφωνα µε τη διακήρυξη και διεπίστωσε ότι η Τεχνική προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ήταν πλήρης και σύµφωνη µε τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 7(Α2.Τεχνική Προσφορά) της αριθ. 768/31441/15-11-2018 διακήρυξης , 
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας αξιολόγησης της  προσφοράς για έκαστο όχηµα, και αναλυτικά ως εξής: 
 

Dimcom ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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18 18 18 18 18x0.50=9 

18 18 18 18 18x0.50=9 
18.00    18x0.30=5.40 

5 5 5 5 5x0,10=0.50 

4 4 4 4 4x0,10=0.40 

15 15 15 15 15x0,30=4.5 

12 12 12 12 12x0,25=3.00 
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Dimcom ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Μ.Ο. 
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Dimcom ΤΡΑΚΤΕΡ και Παρελκοµένων  ( κλαδοτεµαχιστής-καταστροφέα) 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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15 15 15 15 15x0.30=4,50 

15 15 15 15 15x0.30=4,50 

14 14 14 14 14x0.30=4,20 

5 5 5 5 5x0.10=0,50 
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Dimcom 4Χ4ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Dimcom ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΣΚΑΦΕΑ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ) 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 14,534 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  τα εξής:  
 1) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση του επιµέρους φακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας: «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε συνολική βαθµολογία 
(ΣΒ)=14,534 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα. 

Αργοστόλι 03/01/2019 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του Ηλεκτρονικού 

∆ιεθνούς ανοικτού ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ. 

β) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση του επιµέρους φακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας: «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε συνολική βαθµολογία 
(ΣΒ)=14,534 

 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος- Παπαδάτος 
Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  277 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  323/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΥΨΥΩΕ5-ΖΟΞ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   126//3-01-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 126 /3-01-2019  1ο  Πρακτικό του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς ανοικτού 
∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ. 

                    2. Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού και την αποσφράγιση του 
             επιµέρους φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας: «DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
             ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε συνολική βαθµολογία (ΣΒ)=14,534 

          3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  
         4. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται  

          µετά την 26η Ιουνίου 2017  διέπονται από τις διατάξεις του ΒιβλίουΙV(άρθρα345έως374)του ν. 
4412/2016 και του Π.∆ 39/17«Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής,συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά του,σύµφωνα µε το αρθ. 360 επ.Ν.4412/16.Οι προθεσµίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις 
του αρθ.361 Ν.4412/16.Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης,η πλήρης γνώση τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου,όπως αυτό παρατίθεται στο 
Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17(άρθρο 362 παρ.2 ν.4412/2016 και § 2 άρθρου 8 Π∆ 39/17. 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ.Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την 
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ,η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail). 
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης µέσω της λειτουργίας του 
Συστήµατος“ Επικοινωνία”. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  5 / 2019                                                                                Α∆Α: ΩΖ∆ΞΩΕ5-Ν0Ζ 
ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθµ. πρωτ. 392/8-01-2019 αίτησης  αναδόχου του έργου  
«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου 
Αργοστολίου.»  για την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  4o θέµα εκτός    
ηµερήσιας διάταξης : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρίθµ. πρωτ. 392/8-01-2019 αίτησης  αναδόχου του έργου  
«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου 
Αργοστολίου.»  για την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 1/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6165ΩΕ5-ΑΚΖ)  και θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. 
πρωτ. 392/8-01-2019  αίτηση του αναδόχου του εν λόγω έργου ( σύµφωνα µε την 300/2018 κατακυρωτική  απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ω4Ι3ΩΕ5-ΑΞΠ )  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή  της αρίθ. πρωτ. 392/8-01-2019  αίτησης  της   αναδόχου εταιρίας µε την επωνυµία 
Γερ. & Παν.  Παπανικολάτος Ο.Ε για την παράταση ενενήντα  ηµερών της προθεσµίας περαίωσης του 
έργου«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου 
Αργοστολίου.»   

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος 
∆ιονύσιος- Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 300/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
3) την µε αρίθµ. πρωτ. 30481/6-11-2018 Σύµβαση του έργου. 
4) Την µε αρίθ. πρωτ. 392/8-01-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας. 

Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Παρατείνει  για  ενενήντα (90)  ηµέρες  την προθεσµία περαίωσης του έργου«Προµήθεια και εγκατάσταση 
τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου Αργοστολίου.» λόγω δυσχερών 
καιρικών συνθηκών.  

2. Τροποποιεί το άρθρο 2 του µε αριθµ. Πρωτ.30481/6-11-2018 Ιδιωτικού  Συµφωνητικού  Ανάθεσης του έργου 
«Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του ∆ικαστηρίου 
Αργοστολίου.» και παρατείνει για ενενήντα (90)  ηµέρες  την προθεσµία περαίωσης του.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  6   / 2019                                                                           Α∆Α: Ω∆ΕΚΩΕ5-02Β 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ 
& ψυχρού) έτους 2019. 
 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  5o θέµα εκτός    
ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ 
& ψυχρού) έτους 2019 (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 1/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
6165ΩΕ5-ΑΚΖ)  και θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 9-01-2019 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το   οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 
του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των 
προϊόντων της παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί 
της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται 
µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί .  Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να αποστείλουν 
τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και 
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου  και ώρα 15:00 µ.µ. 
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∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 
ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 
που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο 
προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να 
παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην 
τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει 
ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 
28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι 
προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του 
παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .  
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) .  
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω : 

Α.  Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :   
1.  αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (6 

ΜΗΝΕΣ)   
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2.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν 
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται γνήσιο της 
υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα νοµιµοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή 
καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.) 
 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Β.   Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και  ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.  
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο µορφές αρχείου Αρχείο PDF, αναρτηµένο 
µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα 
της σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν 
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.  
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
(Παράρτηµα Ε) είναι οι εξής:  
 
1. Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε 
ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
2. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης).  
 
3. Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να 
µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆).  

 
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
 

4. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 
5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του 
ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό 
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σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5. 
 
Σηµείωση: ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, 
κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την παρούσα 
διακήρυξη, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆  
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης  

-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ -
ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να 
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην 
κείµενη νοµοθεσία. 
 
 

Επισηµαίνεται ότι :  
-Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.  
-Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της 
ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.  
 
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.  

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την 
επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  

 

- Η υποχρέωση περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφουν :  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία.  
 
Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)  
α)Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.  
γ)Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
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σύµβασης. 
 

To ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆Σ έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη πρώτη φάση του 
διαγωνισµού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που 
ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µε βεβαίωση 
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ηµεροµηνία µετά τη κλήση για προσκόµιση 
δικαιολογητικών (άρθρο 12). 
 

Γ.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.   

∆.  Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου 
κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η 
εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις 
κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό.  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, 
πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:  

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση της 
προµήθειας,  
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για 
το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
κοινοπραξία,  
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και 
η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,  
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των 
όρων της σύµβασης.   

Ε.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από 
το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
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ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.  
   

ΣΤ.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
  

Ζ. Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας επαγγελµατικού ή εµπορικά µητρώου), µε το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο 
της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή άλλης απόδειξης επαγγελµατικής ικανότητας 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη 
συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Για την προσκόµιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 
4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος φάκελος 
της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται 
ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης συνολικά ανά  ΟΜΑ∆Α ειδών επί των συνολικών τιµών 
µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος 
µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι 
ασυµπλήρωτα. 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά ΟΜΑ∆Α (για µία εκ των δύο Οµάδων ή και για τις δύο Οµάδες) 
επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο 
οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το  συνόλο των ειδών (Οµάδα Α ή Οµάδα Β ή και τις δύο) της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη 
(ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, 
δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής  παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την 
αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι 
επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό 
ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ΟΜΑ∆Α ξεχωριστά. 
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6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε περίπτωση 
ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών 
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 6 µηνών ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 6 µηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε 
περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους 
οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα 
έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη έξι (6) µήνες).  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  

• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

• Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, 
µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά 
φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν 
ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, 
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό  
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες 
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ( Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016) 
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1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί 
εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία 
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και 
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 
θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να 
έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς 
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που 
η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, 
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί 
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό 
δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά. 
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι µικρότερη των 6 µηνών. 
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά 
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 
και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  



 34 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα 
άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
Επίσης  
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :  
Εφόσον έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 πε. δδ του Ν. 4412/2016 , απαιτείται 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή . 
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη 
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 
13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας 
σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 
ανάθεση της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής 
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
1.Πέραν των δικαιολογητικων συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, 
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καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η 
διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 
60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα 
προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις µικρότερης 
αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η 
απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του 
προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο 
κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και 
η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της 
αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 



 36 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να 
προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να 
αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο 
την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έτους 2019 (ήτοι 31/12/2019). Στο διάστηµα αυτό ισχύος συµπεριλαµβάνεται ο 
χρόνος που υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο στις ποσότητες που κάθε φορά ζητούνται τµηµατικά καθώς και η 
προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή 
ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του 
Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη βάσει τιµής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του 
Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε 
τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέτα την παράδοση των ειδών στο 
φυσικό τους χώρος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία.  
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται µακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυµεί, ο προµηθευτής. Για την παρούσα σύµβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 
α) Με µακροσκοπική εξέταση από την Επιτροπή παραλαβής 
9. Μετά την µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό. 
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10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από 
τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 
Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό 
απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη 
λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
11. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως 
ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο 
χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  

14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την 
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεταιπριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η εξόφληση του αναδόχου θα 
γίνει µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών που κάθε φορά τµηµατικά παραλαµβάνονται.  
 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γωνµοδοτικό όργανο της τµηµατικής ποσότητας 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/16,  
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 
δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε.  
ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
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οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
στ) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
θ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 
εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη 
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε 
συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
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2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι µεγαλύτερος από  12 µήνες. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 
σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  Η προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση 
καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των 12 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητα τους.  
6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Σύµφωνα µε την 
παρούσα Σύµβαση προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας συνεπώς η επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης δύναται να είναι τµηµατική 
και σύµφωνα µε το οικονοµικό ύψος που αναλογεί στο συµβατικό αντικείµενο που έχει εκτελεστεί.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της προµήθεια, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 
του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει να 
προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, 
αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον 
δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 



 40 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του 
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια 
δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως 
δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής 
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά 

 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό τους   παραπάνω όρους  ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019 
προϋπολογισµού 71.362,00 €  (Εβδοµήντα µία χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  και ως ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του  διαγωνισµού ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ορίζεται η ΤΡΙΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι έπρεπε στην εισήγηση  να υπάρχει χρονικός προσδιορισµός  και    
Τεχνική Περιγραφή που να αναφέρονται  οι ανάγκες για την προµήθεια  του ασφαλτοµίγµατος . 

   Την εισήγηση   της Προέδρου    ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος –
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος- Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
5) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
6) την 403/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
7) το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισµού 

         Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους του Συνοπτικού διαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια 
ασφαλτοµίγµατος (εν θερµώ & ψυχρού) έτους 2019 προϋπολογισµού 71.362,00 €   (Εβδοµήντα µία χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ), και θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ εξόδων30.6662.31 του οικονοµικού έτους 2019.  
Από τον ΚΑ 30.6662.31 για τις ανάγκες της παρούσας απαιτείται διάθεση πίστωσης ύψους 71.362,00 ευρώ 
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2019 του ∆ήµου. Η 
σύµβαση µε τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα θα υπογραφεί µετά την έγκριση του Π/Υ έτους 2019 από την αρµόδια ελεγκτική αρχή. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά ΟΜΑ∆Α προϊόντων και για κάθε ΟΜΑ∆Α ή το σύνολο αυτών. 
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την ΤΡΙΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. στο 
κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη 
της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 
του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού 
οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
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παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     7/ 2019                                                                                   Α∆Α: Ψ∆40ΩΕ5-ΕΒΥ 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της από 4-12-2018 αίτησης  .  
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Λήψη απόφασης επί της από 4-12-2018 αίτησης  » ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  107/3-01-2019 εισήγηση της 
Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
  
 Στις  22 Ιανουαρίου 2018 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 2-12-2015 αγωγή (αρ. 
κατ. 89/2015) του Θεόδωρου Κωστόπουλου, µε την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ως καθολικός 
διάδοχος του τέως ∆ήµου Ερίσου, να του καταβάλλει το ποσό των 7.140 ευρώ ως αµοιβή για την εκπόνηση µελετών 
δασικού περιεχοµένου, οι οποίες του είχαν ανατεθεί το έτος 2010 από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου. Το ∆ικαστήριο µε την 
µε αριθ. 314/2018 απόφαση του απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος ως προς την κύρια βάση της καθώς έκρινε ότι δεν 
είχε τηρηθεί η προβλεπόµενη για τις συµβάσεις έργου διαδικασία. Πλην όµως έκανε δεκτή αυτήν κατά την επικουρική 
της βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού, καθώς έκρινε ότι το έργο εκτελέσθηκε από τον ενάγοντα ενώ ο εναγόµενος 
∆ήµος κατέστη πλουσιότερος κατά το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η αποτίµηση της εκτέλεσης του. 
 Με την από 4-12-2018 αίτηση του ο κ. Κωστόπουλος προσκόµισε την ως άνω δικαστική απόφαση και ζήτησε 
από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς τη συµβιβαστική επίλυση της επίδικης διαφοράς δηλώνοντας ότι παραιτείται σε περίπτωση 
ευδοκίµησης της αίτησης του από τόκους και δικαστική δαπάνη.  
 Η Νοµική Υπηρεσία µε το µε αριθ. πρωτ. 32983/2018 έγγραφο της ζήτησε ενόψει της ως άνω αίτησης, να 
ενηµερωθεί  από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εάν οι εν λόγω µελέτες έχουν εκτελεσθεί και παραδοθεί στο ∆ήµο. 
 Με ταυτάριθµο πρωτόκολλο η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ενηµέρωσε την Υπηρεσία ότι οι µελέτες είχαν 
εκτελεσθεί και παραδοθεί στον πρώην ∆ήµο Ερίσου τον Ιούνιο του 2010 και από τότε βρίσκονται στο αρχείο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Ως εκ τούτου δεδοµένου ότι η αγωγή κατά την κύρια βάση της απορρίφθηκε, δεκτού γενοµένου σχετικού 
ισχυρισµού του ∆ήµου, δεν συντρέχουν λόγοι πραγµατικοί και νοµικοί για άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 314/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 Επισηµαίνεται ότι η δικαστική δαπάνη έχει καθοριστεί στο ποσό των 120,00 ευρώ ενώ οι τόκοι υπερηµερίας 
από την επίδοση της αγωγής (10-12-2016) µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας (03-01-2019) ανέρχονται σε 
884,90 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 1004,90 ευρώ, από το οποίο θα επωφεληθεί ο ∆ήµος σε περίπτωση µη άσκησης 
έφεσης.  
 
    
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την µη  άσκηση  έφεσης κατά της µε αριθ. 314/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
και την  έγκριση της από 4-12-2018 αίτησης του Θεόδωρου Κωστόπουλου για  την συµβιβαστική επίλυση της επίδικης 
διαφοράς του µε τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς υπό τον όρο  της  παραίτησης του  από τόκους και δικαστική δαπάνη. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος 
–Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος- Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  107/3-01-2019 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας 
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την µη  άσκηση  έφεσης κατά της µε αριθ. 314/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου διότι δεν 
συντρέχουν λόγοι πραγµατικοί και νοµικοί για άσκηση της. 
 
2. Αποδέχεται την από 4-12-2018 αίτηση του Θεόδωρου Κωστόπουλου για  την συµβιβαστική επίλυση της επίδικης 
διαφοράς του µε τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς υπό τον όρο  της  παραίτησης του  από τόκους και δικαστική δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8 / 2019                                                                                             Α∆Α: 63ΥΨΩΕ5-ΙΙ3 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5  
του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 
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 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 2 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
219 του ν.4412/2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην 
Οικονοµική οι παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού 
ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 
158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο 
∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 
«Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 280/7-01-2019 εισήγηση   του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου για την έγκριση 
των  Βεβαιώσεων  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, η   οποία  αναλυτικά έχει  ως εξής: 
 

                                     Αργοστόλι: 07.01.2019 
                             Aριθ.Πρωτ.: 280 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 
 
 
 
  
 

 
              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
 
1η) Η από 15/10/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την 4η  και 

τελική πληρωµή της υπ. αριθµ.18629/2018 Σύµβασης και την πληρωµή του υπ. αριθµ.8/31-10-2018 Τ.Π.Υ.  της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», 

2) Η από 17/12/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την 9η  και 
τελική πληρωµή της υπ. αριθµ.11189/2018 Σύµβασης και την πληρωµή του υπ. αριθµ.16408/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης µε την επωνυµία 
«SINGULAR LOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

 
                        Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 
                     Ο Υπάλληλος 
                    ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος  δηλώνει  ΠΑΡΩΝ για την βεβαίωση «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ»,και ψηφίζει την βεβαίωση της 
«SINGULAR LOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ για την βεβαίωση «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ»,και ψηφίζει την 
βεβαίωση της «SINGULAR LOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» . 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος –
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος - Κωνσταντάκης Άγγελος. 

και αφού έλαβε υπόψη της :  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016  
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- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων). 

Την µε αριθ. πρωτ.  µε αρίθ. πρωτ. 280/7-01-2019  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 

                                                          ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εγκρίνει  στο σύνολό της  την  µε αρίθ. πρωτ. 280/7-01-2019   βεβαίωση  καλής εκτέλεσης εργασιών  όπως αναλυτικά αναγράφεται 
παραπάνω. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  9 / 2019                                                                                    Α∆Α: 6Ι∆7ΩΕ5-ΜΣΓ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.                                                                    
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη  το  3ο θέµα  
 της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για 
την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε..» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε 
αρίθ. πρωτ. 40/2-01-2019 εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη που έχει ως εξής: 
 

                  ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» 
 

Ζητείται η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής(αριθµός 
ΧΕΠ:325Α/2018) της Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κας ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 
343/2018 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Συνηµµένα: α)Κατάσταση Παραστατικών 
                         β)∆ικαιολογητικά ∆απανών 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 325Α/2018) 

   ΥΠΟΛΟΓΟΣ:ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ    

Αριθ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής: 343/2018 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ    

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 ∆Ε∆∆ΗΕ 36737/28-12-2018 82011,17 82011,17 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82.011,17 

 
Αργοστόλι 2-01-2019 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
Ο Υπάλληλος 
 
Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της απόδοσης λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής και την 
απαλλαγή της κ. Βαλλιάνου Ελένης  υπολόγου Υπαλλήλου .  

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος –
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος- Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος.  

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- 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- την  343/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα 
δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η   κ.  Βαλλιάνου Ελένη   για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω 
εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.   325Α / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    
82.011,17 € από τον Κ.Α   64.7336.08  για την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης 
Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.» σύµφωνα µε την  343/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της  υπόλογου υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Βαλλιάνου Ελένης.           
2. Απαλλάσσει την κ.   Βαλλιάνου Ελένη      από  υπόλογο του συνολικού  ποσού 82.011,17 € € από τον Κ.Α 00.6111  
64.7336.08  για την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   10 / 2019                                                                Α∆Α: Ψ∆ΓΚΩΕ5-Κ16 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για 
την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 4ο θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) για την 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής »   , έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ. 302/7-01-2019  2ο Πρακτικό του της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών για τον  εν λόγω διαγωνισµό  το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

                           Αργοστόλι:  07.01.2019    

                           Αριθ.Πρωτ.:  302 
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Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 07.01.2019, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 µ.µ. , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 292/07-01-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 847/33703/05-12-2018 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ»για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος  

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος  

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 847/33703/05-12-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για 
την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 370/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
35162/19-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερθείσας διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 847/33703/05-12-2018διακήρυξη 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ»,    

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 7η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30 µ.µ. σύµφωνα και µε την 
αριθ.πρωτ.: 292/07-01-2019 ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία  της οποίας  η προσφορά είχε λάβει αριθµό πρωτ. 34972/18-12-2018 ,ήτοι την 
εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του υποφάκελου(αριθ.πρωτ.:291/07-01-2019)     
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 847/33703/05-12-2018διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ», 
β)την υπ. αριθµ. 370/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 

35162/19-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 292/07-01-2019  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη της επιτροπής, 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:291/07-01-2019) της προσφοράς µε 
αριθ.πρωτ. 34972/18-12-2018, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 
περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης , 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς  µε αριθ. πρωτ. 291/07-01-2019, 
β)την αριθ. 847/33703/05-12-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ», 
γ)την αριθ.  108/2018 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, 
δ) την αριθ. 33707/5-12-2018 Περίληψη διακήρυξης, 
ε)την αριθ. 344/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ», 
στ)την αριθ. 370/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία  αφενός ενεκρίθη στο σύνολό 

του  το υπ. αριθµ. 35162/19-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ»  και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία ««Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 

ζ)το γεγονός ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθµ. 108/2018  Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είχε πραγµατοποιηθεί 
ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (διενέργεια έξι διαγωνισµών  για την προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών των ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΠΥΛΑΡΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΠΑΛΛΙΚΗΣ,ΕΡΙΣΟΥ και ∆ηµ. Σχολείου ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ)όσο και οι πλέον 
χαµηλές τιµές, 

η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης της εταιρείας µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ» 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο  11 της αριθ. 847/33703/05-12-2018  διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ»  
κατακύρωσης την εταιρεία µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  του  Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής » 
προϋπολογισµού    64.523,40 € (Εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. β)Να 
ανακηρύξει οριστικό  ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής», για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» .  

 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος –
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος- Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  355  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  344/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΖΕΒΩΕ5-86Ψ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   35162 /19-12-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) την 370/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 7Μ77ΩΕ5-ΖΒΚ που εγκρίθηκε το παραπάνω Πρακτικό . 
6. Το µε αρίθ. πρωτ.   302 /7-01-2019  παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 302 /7-01-2019  2ο  Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την  
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής   προϋπολογισµού    64.523,40 € (Εξήντα τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Ανακηρύττει οριστικό αναδόχο για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΙΚΗΣ»  κατακύρωσης την 
εταιρεία µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ». 

 
3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   11 / 2019                                                                            Α∆Α: Ω6ΦΓΩΕ5-ΙΓ9 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 383/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Κατάρτισης των όρων 
δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού 
δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»( Α∆Α: ΩΖΣΤΩΕ5-ΟΙ∆) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 6ο θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης:  «Ανάκληση της 383/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Κατάρτισης  των όρων δηµοπράτησης 
και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς»( Α∆Α: ΩΖΣΤΩΕ5-ΟΙ∆)», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 383/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι του έργου «Συντήρηση –
αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» . 
Επειδή δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι τις 31-12-2018 (λόγω περιορισµένου χρόνου)   οι απαιτούµενες διαδικασίες για την 
δηµοσίευση του διαγωνισµού στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο όπως ο νόµος ορίζει  ζητείται η ανάκληση της 
παραπάνω απόφασης προκειµένου να καταρτισθούν οι ίδιοι όροι δηµοπράτησης του εν λόγω έργου µετά την ψήφιση 
του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους. 
 

       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος –
Παπαναστασάτος  Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος- Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 383/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Ανακαλεί την 383/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του έργου «Συντήρηση –
αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προκειµένου να καταρτισθούν οι ίδιοι όροι δηµοπράτησης του εν 
λόγω έργου µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι τις 31-12-2018 οι 
απαιτούµενες διαδικασίες για την δηµοσίευση του διαγωνισµού στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο όπως ο νόµος ορίζει .  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                           
                                                                                                                             Παπαδάτος Νικόλαος   
                                                                                                                                  Μινέτος ∆ιονύσιος  
                                                                                                                               Γκισγκίνης Νικόλαος   
                                                                                                                            Kωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                   Παπαναστασάτος Γεράσιµος   
                                                                                                                               Ανουσάκης Νικόλαος  
     Σοφία Γαρµπή  
   Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         
 

 

 

 

 


