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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                    
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 
28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο:  2671360154 
Fax:  2671022572                                                           

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της  10ης  (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  30η  

Απριλίου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  30 η  Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη     και ώρα 11:00 

συνήλθαν  μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ55/Α/11-03-2020)  και το αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 

έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) σε  τακτική συνεδρίαση  τα 

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6482/24-04-2020  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) 

μελών δήλωσαν ότι  συμμετέχουν  τα  έξι   (6) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                  ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                             

2. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                    ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                              ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                           

4. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  

5. ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

6. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Νικόλαος Φραντζής. 
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Επίσης  ο κ. Γαβριελάτος Αργύριος  λόγω αδυναμίας σύνδεσης στην  τηλεδιάσκεψη  

συμμετέχει σε αυτή ,  μέσω του συνδέσμου του Προέδρου. 

       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  55 /2020                                               ΑΔΑ:Ω9Φ346ΜΓΤΤ-2ΑΡ 

Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεμάτων  

που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

                                          

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  

θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το 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 όπως ισχύει,  για την άμεση 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου καλείται το Σώμα να εγκρίνει την 

συζήτηση του   παρακάτω θέματος    εκτός ημερήσιας διάταξης: 

 

 Κατάρτιση 4
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου. 

 

Το εν λόγω θέμα ορίζεται  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  λόγω  τρεχουσών  υπηρεσιακών αναγκών του 

Δήμου(αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 

2020 για την κάλυψη δράσεων  πυροπροστασίας ,σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 26258/28-

04-2020 απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών). 

Ζητείται από το Σώμα να οριστεί   το θέμα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί    προς συζήτηση 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με τους Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Για τον ορισμό του  παραπάνω θέματος  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –

Μιχαλάτου Κρυσταλία – Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  

Γαβριελάτος Αργύρης. 

 



Σελίδα | 296  

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

θετικές ψήφοι  έξι    (6) 

Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέμα   εκτός ημερήσιας διάταξης και το εισάγει για 

συζήτηση και λήψη απόφασης: 

Κατάρτιση 4
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56   /2020                                        ΑΔΑ: ΩΦ7Α46ΜΓΤΤ-ΜΣ2 
Κατάρτιση 4ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου.                       
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , έδωσε τον 

λόγο στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & 

Προμηθειών κ. Σοφία Κουστουμπάρδη, η οποία  εισηγούμενη  το μοναδικό  θέμα εκτός  της 

ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση 4
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου 

Αργοστολίου» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση της με την 55/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9Φ346ΜΓΤΤ-2ΑΡ)  ,έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 30-04-

2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών    η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 4

η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

1. Με την αριθμ. πρωτ. 26258/28-04-2020 απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020 για την 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ο Δήμος μας θα λάβει το ποσό των 86.200,00 ευρώ. Μετά από 

σχετική ενημέρωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας για την κατανομή του 

ανωτέρω ποσού, παρακαλούμε όπως: 

 Εγκρίνετε την αποδοχή της ανωτέρω χρηματοδότησης ποσού 86.200,00 ευρώ. 

 Εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1214.01 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 

προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 86.200,00 ευρώ. 

 Εγκρίνετε την δημιουργία ή την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης των Κ.Α. Εξόδων ως ο κατωτέρω 

πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 
Ποσό 

μεταβολής 
Πίστωσης  

Διαμορφωθείσα 
Πίστωση μετά 
την παρούσα 

μεταβολή 
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00.6735.02 

Επιχορηγήσεις σε 

εθελοντικές ομάδες 

Πυροπροστασίας 9.000,00 9.000,00 18.000,00 

70.6279.01 

Εργασίες πυροπροστασίας 

στο οδικό δίκτυο και 

λοιπούς Κοινόχρηστους 

χώρους Δ.Ε. Αργοστολίου 

(Πολιτική Προστασία)  0,00 18.000,00 18.000,00 

70.6279.03 

Εργασίες πυροπροστασίας 

στο οδικό δίκτυο και 

λοιπούς Κοινόχρηστους 

χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς 

(Πολιτική Προστασία)  0,00 18.000,00 18.000,00 

70.6279.04 

Εργασίες πυροπροστασίας 

στο οδικό δίκτυο και 

λοιπούς Κοινόχρηστους 

χώρους Δ.Ε. Ελειού - 

Πρόννων (Πολιτική 

Προστασία)  0,00 18.000,00 18.000,00 

70.6279.08 

Εργασίες πυροπροστασίας 

στο οδικό δίκτυο και 

λοιπούς Κοινόχρηστους 

χώρους Δ.Ε. Ομαλών 

(Πολιτική Προστασία)  0,00 18.000,00 18.000,00 

70.6692 

προμήθεια ειδών σίτισης 

απασχολούμενων σε 

δράσεις εκτάκτων αναγκών, 

πληγέντων κλπ. (Πολιτική 

Προστασία) 1.646,47 2.200,00 3.846,47 

70.7135.10 

Προμήθεια εξοπλισμού 

αποθήκης Πολιτικής 

προστασίας 0,00 3.000,00 3.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  10.646,47 86.200,00 96.846,47 

 

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το Τακτικό Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) θα διαμορφωθεί στο ποσό των 

147.847,43 ευρώ.  

 

Αργοστόλι 30/04/2020 

 

Η συντάξασα 

Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών 

 

Κουστουμπάρδη Σοφία 

Ο Αν. Διευθυντής της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

Παυλάτος Γεράσιμος 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν  στο σύνολο της  την    4
η
 

αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού 2020 και να καταρτίσουν  σχετική  πρόταση  προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο  . 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

 την παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας  

 την πρόταση του Προέδρου:  
                   
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του   το παραπάνω   σχέδιο της   4
ης

 Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικ. Έτους  2020  του Δήμου Αργοστολίου. 

2. Καταρτίζει   την 4
η
 Αναμόρφωση   του Προϋπολογισμού του  έτους 2020 σύμφωνα με 

την εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας   και   εισηγείται    την  έγκριση της  στο  

Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  57 /2020                                                      ΑΔΑ:6ΩΘΙ46ΜΓΤΤ-ΗΘΓ 
 
Έγκριση της  2/6-04-2020  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (περί έγκρισης  Προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2020). 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,  εισηγούμενος 

το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση της  2/6-04-2020 (ΑΔΑ:  9ΞΗ46ΜΔΣ4- 8Ο4) απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του   Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλλονιάς  

& Ιθάκης (περί έγκρισης  Προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2020)»  θέτει υπόψη των Μελών     

 της Επιτροπής την εν λόγω απόφαση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης της 06/04/2020. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     02/2020 
Στα Δαυγάτα στο γραφείο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας και Ιθάκης σήμερα στις 06 
Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 01.00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Μουσείου της 
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Φυσικής Ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ύστερα από την αριθμ 04/2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 όπως αυτό ισχύει. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού από το σύνολο των μελών βρέθηκαν παρόντα 

τέσσερα  (4) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νίκη Κατσούνη, Πρόεδρος 1. Κατσαμπίρης Ευστάθιος, Μέλος 

 

2. Δημητράτος Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος 

 

 

3. Γασπαρινάτος Διονύσιος, Γραμματέας 

 

 

4. Αποστολάτος Γεράσιμος, Μέλος 

 

 

 

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ποσού ογδόντα χιλιάδες εφτακόσια δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα 
λεπτά. (80.712,74 €) 
 
Κατόπιν αυτών κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
Μετά από διαλογική συζήτηση 
Υπέρ της πρότασης της προέδρου ψηφίζουν οι Κατσούνη Νίκη, Γασπαρινάτος Διονύσιος και Αποστολάτος 
Γεράσιμος. 
 
Λευκό ψήφισε ο Δημητράτος Γεράσιμος. 
 

 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Η παρούσα θα σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου προς έγκριση, μετά τον έλεγχο 
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στον ΟΤΑ. 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    02/2020 
 
 Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 
 
Η Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
Τ. υπογραφές Τ. υπογραφές 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Η Πρόεδρος 
Νίκη Κατσούνη 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

  ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

Έξοδα χρήσης             

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Παροχές τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Φόροι - Τέλη 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Λοιπά γενικά έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 100,00 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Σύνολα 6 42.200,00 0,93 0,93 42.200,00 42.200,00 42.200,00 

Επενδύσεις             

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Έργα 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Σύνολα 7 55.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις             

Λοιπές αποδόσεις 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Σύνολα 8 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Αποθεματικό             

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 

πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 2.895,00 0,00 0,00 2.212,74 2.212,74 2.212,74 

Σύνολα 9 2.895,00 0,00 0,00 2.212,74 2.212,74 2.212,74 

Σύνολα 101.395,00 0,93 0,93 80.712,74 80.712,74 80.712,74 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 02  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Τόκοι κεφαλαίων 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ
ΩΘΕΝΤ

Α 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΩΝ 
31/12/2019 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 

τράπεζες 100,00 6,15 6,15 6,15 10,00 10,00 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ 021 100,00 6,15 6,15 6,15 10,00 10,00 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ 02 100,00 6,15 6,15 6,15 10,00 10,00 10,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 04  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Εσοδα από την εκμετάλευση 

έργων και την παροχή 
υπηρεσιών 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ
ΩΘΕΝΤ

Α 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΩΝ 
31/12/2019 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

 Πωλήσεις εισητηρίων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 043 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 04 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 07  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Λοιπά τακτικά έσοδα 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ
ΩΘΕΝΤ

Α 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΩΝ 
31/12/2019 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

0718.01 

Έσοδα από πωλήσεις καρτών, 

βιβλίων κλπ ειδών εκθετηρίου 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0718.02 

Επιχορήγηση απο το Δήμο 

Κεφαλλονιάς 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 071 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 07 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0 20.700,00 6,15 6,15 6,15 10,00 10,00 10,00 

                

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 21  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Τακτικά έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται και εισπράττονται 

για πρώτη φορά 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ
ΩΘΕΝΤ

Α 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΩΝ 
31/12/2019 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

2119.01 

Επιχορήγηση απο το Δήμο 

Κεφαλλονιάς 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 211 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 21 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 51  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ
ΩΘΕΝΤ

Α 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΩΝ 
31/12/2019 

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

που θα χρησιμοποιηθεί για την 

πληρωμή τρεχουσών δαπανών 60.695,00 

60.697,

52 60.697,52 60.697,52 60.702,74 60.702,74 60.702,74 

ΣΥΝΟΛΟ 511 60.695,00 
60.697,

52 60.697,52 60.697,52 60.702,74 60.702,74 60.702,74 

ΣΥΝΟΛΟ 51 60.695,00 
60.697,

52 60.697,52 60.697,52 60.702,74 60.702,74 60.702,74 

ΣΥΝΟΛΟ 5 60.695,00 
60.697,

52 60.697,52 60.697,52 60.702,74 60.702,74 60.702,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  101.395,00 
60.703,

67 60.703,67 60.703,67 80.712,74 80.712,74 80.712,74 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ           : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Γενικές Υπηρεσίες 

                

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6  Έξοδα χρήσης 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 62  Παροχές τρίτων 

                

ΚΩΔΙΚOΣ 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ 
ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ 

31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩ
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙ
Α ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 622 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 62 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 63  Φόροι - Τέλη 

                

ΚΩΔΙΚOΣ 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ 
ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ 

31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩ
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙ
Α ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

 Λοιποί φόροι 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 631 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 
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ΚΩΔΙΚOΣ 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ 
ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ 

31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩ
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙ
Α ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

 

Αμοιβές και προμήθειες 

τραπεζών 100,00 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 652 100,00 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 65 100,00 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6 400,00 0,93 0,93 0,93 400,00 400,00 400,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 82  Λοιπές αποδόσεις 

                

ΚΩΔΙΚOΣ 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ 
ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ 

31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩ
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙ
Α ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

 

Απόδοση φόρων και λοιπών 

επιβαρύνσεων 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

 

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 

υπέρ του Δημοσίου 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 822 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 82 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00 1.700,00 0,93 0,93 0,93 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

 

 

 

 

 

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 

                

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6  Έξοδα χρήσης 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ
ΕΣ 

ΕΝΤΑΛΘ
ΕΙΣΕΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ 
EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣ
ΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ 

Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΙΣΕΣ 

 

Αμοιβές λογιστών για την 

λογιστική υποστήριξη 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6115 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Αμοιβές εκτελούντων ειδικές 

Υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του Ελεύθερου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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Επαγγελματία 

 

Υπηρεσίες Γραφικού 

σχεδιασμού και απεικόνισης 

του εσωτερικού 

χώρου/διάταξης της έκθεσης 

του Μ.Φ.Ι. στα κτίρια του 

θαλασσόμυλου 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

Αποζημίωση ορκωτών 

λογιστών για οικονομικό 

έλεγχο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6117 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 611 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 61 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 62  Παροχές τρίτων 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Συντήρηση και επισκευή 

επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

Συντήρηση εφαρμογών 

λογισμικού 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 626 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 62 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 64  Λοιπά γενικά έξοδα 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Εξοδα λοιπών 

δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 646 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Προμήθεια γραφικής ύλης 

και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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Προμήθεια εντύπων και 

υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 

βιβλιοδετήσεις 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 661 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 663 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Υλικά φαρμακείου και είδη 

HERBARIUM 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 668 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 66 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6 41.800,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 

                

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7  Επενδύσεις 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών 

συγκρoτηματων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7134 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 713 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 71 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        : 73  Έργα 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕI

ΣΕΣ 
EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΨΗΦΙΣΘΕΙ
ΣΕΣ ΥΠΟ 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ
ΣΕΣ ΑΠΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
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ΣΕΣ 
31/122019 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

 

Επισκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων και λοιπων 

εγκαταστάσεων στέγασης 

εκθέσεων του Μουσείου 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7331 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 733 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 73 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7 55.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 10 96.800,00 0,00 0,00 0,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΑ <ANEY> KATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

                

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ

ΕΣ 
ΠΛΗΡΩΘ

ΕIΣΕΣ 

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΕΣ 
31/122019 

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 

Ποσό διαθέσιμο για 

αναπλήρωση των 

ανεπαρκών πιστώσεων για 

την δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 2.895,00 0,00 0,00 0,00 2.212,74 2.212,74 2.212,74 

ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό 2.895,00 0,00 0,00 0,00 2.212,74 2.212,74 2.212,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 
<ANEY> 2.895,00 0,00 0,00 0,00 2.212,74 2.212,74 2.212,74 

 

 

 

 

 Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν στο σύνολο της την 2/6-04-

2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Φυσικής ιστορίας 

Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: 9ΞΑΗ46ΜΔΣ4-8Ο4 ) .                

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

 την 2/6-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Φυσικής 

ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: 9ΞΑΗ46ΜΔΣ4-8Ο4 )   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΟΛΟ 101.395,00 0,93 0,93 0,93 80.712,74 80.712,74 
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              την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει στο σύνολο της , την 2/6-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Μουσείου της Φυσικής ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: 9ΞΑΗ46ΜΔΣ4-8Ο4 ) (περί 

έγκρισης  Προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2020).               

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58  /2020                                        ΑΔΑ:6ΚΛ846ΜΓΤΤ-ΩΛΖ   
 
Έγκριση 3/6-04-2020   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (περί έγκρισης στοχοθεσίας στο πλαίσιο παρακολούθησης 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2020). 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας  τη συνεδρίαση  ,  εισηγούμενος το 2
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 3/6-04-2020   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (περί έγκρισης στοχοθεσίας στο πλαίσιο 

παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2020),   θέτει υπόψη των 

Μελών     της Επιτροπής την εν λόγω απόφαση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης της 06/04/2020. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     03/2020 
Στα Δαυγάτα στο γραφείο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας και Ιθάκης σήμερα στις 06 
Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 01.00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Μουσείου της 
Φυσικής Ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ύστερα από την αριθμ. 04/2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 όπως αυτό ισχύει. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού από το σύνολο των μελών βρέθηκαν παρόντα 

τέσσερα  (4) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νίκη Κατσούνη, Πρόεδρος 2. Κατσαμπίρης Ευστάθιος, Μέλος 

 

2. Δημητράτος Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος 

 

 

3. Γασπαρινάτος Διονύσιος, Γραμματέας 

 

 

4. Αποστολατος Γεράσιμος, Μέλος 

 

 

 

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση 

ΟΠΔ οικ. έτους 2020 όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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Κατόπιν αυτών κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά . Το Δ.Σ. 
λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Υπέρ της πρότασης της προέδρου ψηφίζουν οι Κατσούνη Νίκη, Γασπαρινάτος Διονύσιος και Αποστολάτος 
Γεράσιμος. 
 
Λευκό ψήφισε ο Δημητράτος Γεράσιμος. 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) για το οικ. έτος 2020 που διαμορφώνεται ως φαίνεται στο 

συνημμένο αρχείο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . 
 

Η παρούσα θα σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως στο Δ.Σ.  για ένταξη του στο ΟΠΔ του 

Δήμου Αργοστολίου. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    03/2020 
  
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 
Η Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη 
Τ. υπογραφές Τ. υπογραφές 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η Πρόεδρος 
Νίκη Κατσούνη 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Τιµή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Τακτικό Προϋ̟ολογισµό

(06)_Έσοδα α̟ό ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες(+) (1211) _Έκτακτες 

ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του 

τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+) (1214) _Ε̟ιχορηγήσεις για ̟υρο̟ροστασία ̟ου 

̟ροορίζονται για λειτουργικές δα̟άνες(+) (131) _Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό θεσµοθετηµένους 

̟όρους για ε̟ενδυτικές δα̟άνες(+) (1325) _Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό εθνικούς ̟όρους για 

κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 

συµ̟εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και 

έργα: Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+) 

(1215) _Έσοδο α̟ό ε̟ιχορήγηση για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµων

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Π∆Ε και α̟ό Προγράµµατα Ε.Ε.

(1212)_Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών:  Α̟ό 

συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Ε̟ιχορηγήσεις για την 

κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του 

Π.∆.Ε.)(+) (1321) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις α̟ό 

Περιφερειακά ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού 

τµήµατος του Π.∆.Ε.)(+) (1328) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: 

Χρηµατοδοτήσεις α̟ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός 

Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων λόγω 

ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε(+) (1217) _Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη 

λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό ̟ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό Ε.Ε. (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) 

_Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό ∆ιεθνείς 

οργανισµούς (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα  

(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία(+) (02) _Έσοδα α̟ό κινητή ̟εριουσία(+) (03) 

_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη 

δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι̟ά τακτικά 

έσοδα(+) (11) _Εσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας(+) (14) _∆ωρεές-

κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ̟ρόστιµα ̟αράβολα(+) (16) _Λοι̟ά 

έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο̟οίηση το̟ικών 

̟ολιτικών(+) (1219) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές 

συµβάσεις για κάλυψη ε̟ενδυτικών δα̟ανών (+) (1329) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0

Γραµµή 3.β
Ίδια Έσοδα ̟ου βεβαιώνονται και εισ̟ράττονται για 

̟ρώτη φορά

(+) (2) _Έσοδα ̟αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ̟ου βεβαιώνονται  για ̟ρώτη 

φορά
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0

Γραµµή 4
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό 

α̟αιτήσεις ΠΟΕ 

(32)_Εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα ̟αρελθόντα έτη(-) (85) 

_Προβλέψεις µη είσ̟ραξης εισ̟ρακτέων υ̟ολοί̟ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 5 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε̟ιστροφές χρηµάτων(+) (31) 

_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Α.1 20.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.010 20.010 0 0

Γραµµή 6 ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του ̟ροηγούµενου έτους 60.703

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο 5_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο 60.703

A.2 80.713

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης 

Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 

(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού (ΠΟΕ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 2 Λοι̟ά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.200 42.200 0

Γραµµή 3 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (+) (7) _Ε̟ενδύσεις 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0

Γραµµή 4 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (83) 

_Ε̟ιχορηγούµενες ̟ληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 5 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων
(82)_α) Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων 

λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε
1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0

B.1 78.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.500 78.500 0 0

Γραµµή 6 Α̟οθεµατικό 2.213

Β.2 80.713

Γ.1 0

Γ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∆ 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 2.213 2.213

Ε 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 60.703 2.213 2.213

Ζ ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0

Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο + ΚΑΕ (85) 80.713

Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε α̟οθεµατικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 80.713

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραµµών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                                                                         
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΘΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

 Οικονοµικό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

 Ταµειακό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

Ύψος Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους 

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Γραµµές 1 - 5)
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 Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν στο σύνολο της την 3/6-04-

2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Φυσικής ιστορίας 

Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: ΩΒ5Θ46ΜΔΣ4-4ΧΣ) .                

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

 την 3/6-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Φυσικής 

ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: ΩΒ5Θ46ΜΔΣ4-4ΧΣ)   

              την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει στο σύνολο της , την 3/6-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Μουσείου της Φυσικής ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  ( ΑΔΑ: ΩΒ5Θ46ΜΔΣ4-4ΧΣ) (περί 

έγκρισης στοχοθεσίας στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ) για το έτος 2020) .               

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  59 /2020                                                               ΑΔΑ:ΩΩΕΛ46ΜΓΤΤ-ΚΙΡ 
Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού   της Υπηρεσίας 
«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 
SingularLogic Genesis» έτους  2020». 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την  συνεδρίασης,   

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής 

συνοπτικού διαγωνισμού   της Υπηρεσίας «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 

μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» έτους  2020» θέτει υπόψη των Μελών   τα 

παρακάτω : 

 

Με την 48 /14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΛΝ646ΜΓΤΤ-ΤΘΘ 

εγκρίθηκε η  από 19-02-2020 μελέτη του Τμήματος  Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών      και 

Διαφάνειας    της  Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για  την Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και 

πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis» για το έτος  2020»  

συνολικού  προϋπολογισμού 34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 

και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και καθορίστηκε  ο   τρόπος   εκτέλεσης της 

με την διεξαγωγή συνοπτικού 

 διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν 4412/2016. 
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Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε το  σχέδιο των  όρων  διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού  της εν λόγω Υπηρεσίας αναλυτικά όπως παρακάτω : 

 

Όροι Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.292,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Διαγωνισμού - Περιγραφή Εργασιών 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή διαρκής ενημέρωσης του λογισμικού (εγκατεστημένου στο Δήμο) Genesis και S.H.R.M.S της 

Singular Logic με νέες εκδόσεις (release), καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με ετήσια σύμβαση υποστήριξης για το έτος 2020, όπως 

αναλύονται και στην σχετική μελέτη που αποτελεί μέρος των τευχών δημοπράτησης. 

Το λογισμικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ RELEASE ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2. ΟΤΑ RELEASE HRMS (ΜΕΧΡΙ 1200) 

3. OTA ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

4. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

5. ΟΤΑ RELEASE ΤΑΠ 

6. ΟΤΑ RELEASE WEBSERVICES 

7. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 

8. ΟΤΑ Ο.Π.Δ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

9. ΟΤΑ RELEASES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 

10. OTA LICENSE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Περιλαμβάνει και το ESS - SHR (ΜΕΧΡΙ 1200 Εργαζόμενοι)  

11. ΟΤΑ RELEASE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Περιλαμβάνει και το ESS - SHR (ΜΕΧΡΙ 1200 Εργαζόμενοι) 

12. ΟΤΑ RELEASE EXTRA (50 USERS) 

Και περιλαμβάνει: 

Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεών του 

και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων του λογισμικού).  

Οι νέες βελτιωμένες εκδόσεις και οι εκδόσεις συντήρησης των υπαρχόντων λογισμικών, αναπτύσσονται από τη Singular Logic με σκοπό την 

εναρμόνισή τους με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις αλλαγές αρτιότερης χρήσης. Ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο Δήμο εγκαίρως (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά), την παραγωγή των νέων εκδόσεων μετά την ανακοίνωσή τους από την Singular Logic, θα τις παραχωρεί και θα τις εγκαθιστά. Στην 

αναφορά αυτή θα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους, την αιτιολογία της ανανέωσης και τις ενδεχόμενες αλλαγές στα εγχειρίδια χρήσης, 

καθώς και πλήρη ενημέρωση όντος του ΟΠΣ Genesis. 

Περιλαμβάνεται και συντήρηση των λογισμικών η οποία καλύπτει: 

Έλεγχο καλής και σωστής λειτουργίας των λογισμικών και του μηχανισμού παραγωγής αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας (backup) που 

υπάρχει εντός του Genesis. Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια 

γνωστικού αντικειμένου κλπ. 

Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισμικών που διατηρεί ο Δήμος. 

Yποστήριξη 350 ωρών από εξειδικευμένους τεχνικούς, των εφαρμογών όπως εκπαίδευση χρηστών, παραμετροποίηση και 

εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών 

επί τόπου (on site) ή με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

Διόρθωση λαθών, προβλημάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισμικό των εφαρμογών, ανεξάρτητα από το λόγο εμφάνισής τους. 

Αξιολόγηση αναφερόμενων προβλημάτων και εντοπισμός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

Βελτιστοποίηση της παραμετροποίησης των εφαρμογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από πρόβλημα ή δυσλειτουργία του λογισμικού 

των εφαρμογών. 

Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορούν να δημιουργούνται 

γρήγορα και αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. 

Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, απομακρυσμένη βοήθεια μέσω modem ή επιτόπου παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού για 

προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από απόσταση, λόγω της κρισιμότητας λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Άμεση επαναφορά του συστήματος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση απωλειών ή καταστροφών του συστήματος 

λογισμικού, μέσω των αντίγραφων ασφάλειας. 
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Υποστήριξη της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται με τις εθνικές βάσεις δεδομένων (Εθνικό 

Δημοτολόγιο). 

Άμεση ενημέρωση για παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Συμμετοχή στην παραγωγή των αναγκαίων εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Άμεση ενημέρωση για απαιτούμενες παρεμβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που προκαλεί τη μη διαθεσιμότητα του 

συστήματος για ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας. 

Υποβολή εκθέσεων ευρημάτων και αντίστοιχων παρεμβάσεων μετά από επιτόπου επίσκεψη ή απομακρυσμένη παρέμβαση. 

Εκπαίδευση των χρηστών του λογισμικού, όταν κριθεί απαραίτητο (επιτόπου ή απομακρυσμένα). 

Τήρηση στο ακέραιο του θεσμικού πλαισίου - ενημέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόμο, διευκρίνιση και τι σημαίνει αυτό μηχανογραφικά. 

Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισμό, ΟΠΔ, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί κλπ. 

Παρακολούθηση ΟΠΔ με αποστολή αποτελεσμάτων επίτευξης των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων και εκτυπώσεων από τις οποίες 

προκύπτει η αναγκαιότητα ή όχι απομείωσης βάσει εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

Ενημέρωση της Διοίκησης με εκτυπώσεις Δεικτών Αποτελεσματικότητας (Αριθμοδείκτες) και  παρακολούθηση της πορείας  των 

«Χρηματοδοτήσεων» ανά Ταμειακή Κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα). 

Την υποστήριξη τυχόντων νέων πρόσθετων εφαρμογών, χωρίς αύξηση του κόστους. 

Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ με την Οικονομική ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία ενταλματοποίησης καθώς και για την 

δυνατότητα τήρησης αποθήκης. 

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη, ο Δήμος θα ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως από τον Ανάδοχο, καταχωρώντας: 

Το όνομα του καλούντος. 

Την ώρα και ημερομηνία: α) του αιτήματος τεχνικής υποστήριξης β) της επέμβασης γ) του τέλους της παροχής της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας. 

Το είδος και σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας που δόθηκε. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από ειδικευμένους τεχνικούς από  Δευτέρα έως Παρασκευή 8πμ έως 4μμ. Μετά από σχετικό αίτημα του 

Δήμου, μπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες υποστήριξης σε ημέρες αργίας ή εκτός εργάσιμων ωρών με αμοιβή υπερωριακής εργασίας που θα 

συμφωνείται κάθε φορά μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Αν κριθεί απαραίτητη η επί τόπου επέμβαση του Τεχνικού Υποστήριξης, αυτή πρέπει να γίνει σε 4 εργάσιμες ώρες εντός Αργοστολίου και σε 8 εργάσιμες 

εκτός. 

Άρθρο 2ο: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων – Δημοσίευση 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου  www.kefallonia.gov.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜΔΗΣ) 

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 διακήρυξης 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 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 Δήμο. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 

ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Δήμου Αργοστολίου (Αρμόδιος Υπάλληλος: Κουστουμπάρδη Σοφία, Τηλ. 26713-60182) και να ζητήσουν νέο 
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πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60182 , Fax 26710-22572 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η 

οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « μέχρι την έκδοση 

της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εμπίπτει στις περιπτώσεις του 

άρθρου 11 του ίδιου Νόμου. 

Άρθρο 3ο: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, τηλ. 26710-25600, την 26/05/2020, ηµέρα Τρίτη, 

ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

Άρθρο 4ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου αντιπροσώπου, 

στο Δήμο Αργοστολίου. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου Αργοστολίου με ευθύνη του 

προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο 

μία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος, έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς μόνο για το σύνολο των 

εργασιών-υπηρεσιών. 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 

συνεδρίαση μετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής: 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημοσία, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, σύμφωνα 

με το Π. 28/1980, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της 

προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 

Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα 

πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συμμετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει σε μυστική 

συνεδρίαση τη νομιμότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συμμετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσμα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, 

δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζομένων ή 

αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπία σε όλους τους συμμετέχοντες το πρακτικό από το στάδιο αυτό. 

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν 

γίνει δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζόμενους. Το αποτέλεσμα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται είτε δημόσια, 

κατόπιν πρόσκλησης των συμμετεχόντων είτε με αποστολή του σχετικού πρακτικού με τηλεομοιοτυπία. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον μειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή 

διαγωνισμού, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού. Εφόσον από την προσφορά 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Άρθρο 5ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα 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 Δημοσίων 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.  
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Άρθρο 6ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς την τεχνική ικανότητά του στην υποστήριξη των 

αναφερόμενων λογισμικών, με ποινή αποκλεισμού, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος , θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

από τον κατασκευαστή των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα στο Δήμο Αργοστολίου..  

Η πιστοποίηση αποδεικνύεται προσκομίζοντας πιστοποιητικό ή αποδεικτικό αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας λογισμικού για τις 

εφαρμογές που ζητείται η παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 7ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α.  Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως 

απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,  
Β.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 

93 περ. δδ του Ν. 4412/2 
Γ.  Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 είν 
  Δ.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 
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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 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 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
Ε.  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.  
 

ΣΤ. Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του Ν.Δ.400/70 
 

Ζ. Εγγραφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

Η. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό 

προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 
 

Θ. Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα 

 

Διευκρίνιση : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης υπογράφουν:  

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 Δ.Σ. του συνεταιρισμού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Άρθρο 8ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Επίσης , σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το 

αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως 

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στο κτίριο του Δήμου Αργοστολίου που στεγάζει το τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου (Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου – Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 1ος όροφος – 28100 - Κεφαλλονιά). 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που 

πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη . Στην περίπτωση της 

ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα . Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη: 

3. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του σαφώς την εταιρία παραγωγής του κάθε προσφερόμενου προϊόντος 

καθώς και επακριβώς διατυπωμένη την εμπορική ονομασία και έκδοση. 

4. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

5. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην 

Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 
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4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες 

κτλ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά ή 

εναλλακτική προσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της 

διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, με την υποβολή της 

προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα 

(1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου καθώς 

επίσης και τις ενδείξεις: 

 

Προσφορά Διακήρυξης Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 

μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργοστολίου 

 

Ημερομηνία υποβολής προσφοράς:……/……/2020 

«Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία» 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που την υποβάλλει. Συγκεκριμένα, 

θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία του προσφέροντος όπως επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου καθώς και όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά. Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή 

Κ/Ξ στο διαγωνισμό. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 

 Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 

 Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 

 Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου 

φακέλου και επιπλέον: 

5. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

6. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

7. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των 

Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

Περιεχόμενα Υποφακέλου Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 της παρούσας κατά περίπτωση Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

1. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων είκοσι (20) 

ημερολογιακών ήμερων προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου εκείνου του 

οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή 

διευκρίνιση υπαρχόντων δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία, η προσφορά απορρίπτεται. 

Περιεχόμενα Υποφακέλου Β: «Τεχνική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά » περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική μελέτη. 

Επιπροσθέτως στην ενότητα αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται η λίστα του Λογισμικού: Συνοπτική λίστα των προς υποστήριξη λογισμικών σύμφωνα 

με το άρθρο 1 του παρόντος και τη σχετική Μελέτη. 

Περιεχόμενα Υποφακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου για το σύνολο των εργασιών - υπηρεσιών. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Άρθρο 9ο: Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επί εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα 

παράτασης της ισχύος των προσφορών ο Δήμος Αργοστολίου απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους διαγωνιζόμενους, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αρχικής. Σε περίπτωση 
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μη αποδοχής της παράτασης, οι μη αποδεχόμενοι δεν συμμετέχουν στη συνέχεια του διαγωνισμού και τους επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν, οι 

φάκελοι προσφοράς τους και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Άρθρο 10ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο Δήμος Αργοστολίου με τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού-Πρόννων 

και Ομαλών). Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως 31/12/2020. Οι υπηρεσίες, 

γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. 

Άρθρο 11
ο
-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών 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 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερομηνία 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 "Δικαιολογητικά 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 τεχνικών πρoσφoρώv, 

μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά 

φύλλο .  

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 12ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 

102 του Ν. 4412/2016) 

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.  
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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 13ο : 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 Διακήρυξη 

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) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 του άρθρου 75, 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, 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, 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, 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, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ 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 ΔΣ και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ 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.  
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δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού 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.  

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 το σύνολο των υπό ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δήμου Αργοστολίου και όχι 

μεγαλύτερο ή μικρότερο. 

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 15ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :  

α.  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 16ο : 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, 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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 συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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.  



Σελίδα | 320  

 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

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 Διακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου  και όχι μεγαλύτερο 

ή μικρότερο. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν των απαιτούμενων ενεργειών του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου . 

9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό 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.Δεν 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 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 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.  Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της 

Σύμβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή.  

Κάθε Παράρτημα της Παρούσας Διακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της Σύμβασης. 

15. Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Αργοστολίου  από τον Δήμαρχο.  

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: 

Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Τις αποφάσεις των αρμοδίων  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 ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα έργου και τον αριθμό.  

Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.  

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 στα Παραρτήματα της Διακήρυξης.  

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. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2020 οπότε και μπορούν να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα.  

ΑΡΘΡΟ 18ο : 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 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 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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 υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  

β) Παραλήφθηκαν συνολικά 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 παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα Λογιστηρίου-

Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

8. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να 

ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε 

περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την 

σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής.  

9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης 

του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  

10. Δεν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου από τον Ανάδοχο για την τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.  

11. Η συνολική εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου 

στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 31/12/2020 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως 

ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   

12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και με την 

προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε 

περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
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των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

17. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία 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. Εφόσον κριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία που εκτελεί 

τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή της υπηρεσίας, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν μπορεί να εκτελεστεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία μπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία 

απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  

19. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς 

όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  

20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  

21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

της παράδοσης και παραλαβής κάθε τμήματος της υπηρεσίας.  

22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα 

στον οριζόμενο χρόνο ήτοι εντός 10 μερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

23. 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. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τμηματικά, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται 

τμηματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  

 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα εξής: 

α) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και Δημοτικής Ενημερότητας 

γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου 

δ) Βεβαίωση παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική μονάδα 

Η εξόφληση του παραστατικού 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  

Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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 Διενέργειας του διαγωνισμού:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  

 β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

δ) από τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
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ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  

στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ζ) 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 η συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

η) 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 συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

θ) 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 συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ι) 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

ια) 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

ιβ) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

ιγ)Αν ο προμηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε 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 η υπηρεσία  δεν 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 και σε περίπτωση που έχει αποδεσμευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 

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 21ο: 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 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 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:  
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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 23ο: 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. 

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 υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης έχει τουλάχιστον 

διάρκεια ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία λήξης (διάρκειας), δηλαδή ένα μήνα μετά την 31/12/2020. 

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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 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.  

7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο: 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 Δημοσίου 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 25ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα υπηρεσία 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 27ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. 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 της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους 

παραπάνω όρους του σχεδίου Διακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού  

 για την Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού 

  συστήματος Singular Logic Genesis» για το έτος  2020»  συνολικού  προϋπολογισμού  

 34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι 

  λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και  β) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  

 Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, τηλ. 26710-25600, την 26/05/2020,   

 ηµέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30 π.µ. και λήξης 10:00 π.µ,  

 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί 

  στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 

 Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 
 

 Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 
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  την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

  την  48/14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί έγκρισης 

μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης) ΑΔΑ: 6ΛΝ646ΜΓΤΤ-ΤΘΘ .                

     το παραπάνω σχέδιο των όρων διακήρυξης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

   Την 318/28-04-2020   απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης        

    την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 1).Καταρτίζει στο σύνολο τους ,  τους  παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  

συνοπτικού διαγωνισμού για την  Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 

μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis» για το έτος  2020»  συνολικού  προϋπολογισμού 

34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% που θα βαρύνει τον  κάτωθι αναφερόμενο  ΚΑΕ του  

Προϋπολογισμού  Οικ. Έτους 2020: 
 

 ΦΟΡΕΑΣΚωδικός Εξόδων Προϋπολογισμού 2019 (ΚΑΕ)Ποσό Δήμος Αργοστολίου 

10.6266.0334.292,20 

   

 2) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ,  

 τηλ. 26710-25600, την 26/05/2020,  ηµέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 

  09:30 π.µ. και λήξης 10:00 π.µ, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  
 από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, 

  τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου  

 αντιπροσώπου,  στο Δήμο Αργοστολίου. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει  

 να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου Αργοστολίου με ευθύνη του προσφέροντος από  

 την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές  

 λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο μία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο. Ορίζεται ότι ο  

 κάθε διαγωνιζόμενος, έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς μόνο για το σύνολο των 

  εργασιών-υπηρεσιών. 

 

 3) Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

  στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    

  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου: www.kefallonia.gov.gr  

  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ). 
 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 τοπική εφημερίδα. 

 Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δημοσίευσης Περίληψης της 

διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε 
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ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση 

άγονου διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. 

 4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

κάτω των 60.000,00 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.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  60  /2020                                                      ΑΔΑ:62ΤΡ46ΜΓΤΤ-ΒΣΓ 
 
Σύνταξη Έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020 Δήμου 
Αργοστολίου.  
Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση δίνει τον λόγο  

στον      αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο Παυλάτο 

 ο οποίος  εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έκθεση αποτελεσμάτων  

εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου»  θέτει υπόψη των Μελών 

 της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 6124/21-04-2020 εισήγηση του  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

                 Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Α Τριμήνου 2020     

                αριθ.πρωτ. 6124/21-4-2020    

 

 
 

               Με  βάση τη διάταξη που εκδόθηκε με αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’)  

            «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης  

             του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,  καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

             τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό  

             συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

             Δήμου. 
             Με τη λήξη του πρώτου τριμήνου έτους 2020 αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010  όπως  

           τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014,  

           υποβάλουμε προς έγκριση την  έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 

           Αργοστολίου, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 

           τριμήνου όπως παρακάτω :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 7.984.093,63 1.834.285,00 22,97 1.769.623,03 22,16 96,47 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 505.300,00 70.152,00 13,88 29.543,00 5,85 42,11 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15.000,00 593,73 3,96 580,76 3,87 97,82 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.048.209,73 724.205,95 23,76 724.205,95 23,76 100,00 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 717.421,66 164.059,02 22,87 140.019,02 19,52 85,35 
5 Φόροι και εισφορές 275.000,00 38.800,08 14,11 38.800,08 14,11 100,00 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.364.987,80 833.858,22 24,78 833.858,22 24,78 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.174,44 2.616,00 4,50 2.616,00 4,50 100,00 
1 Έκτακτα έσοδα 9.021.202,16 130.226,46 1,44 123.568,52 1,37 94,89 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 431.031,54 72.232,37 16,76 72.232,37 16,76 100,00 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.739.170,62 2.321,50 0,03 2.321,50 0,03 100,00 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 231.000,00 25.304,14 10,95 18.646,20 8,07 73,69 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 620.000,00 30.368,45 4,90 30.368,45 4,90 100,00 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.338.961,96 139.856,37 10,45 120.032,86 8,96 85,83 

21 Τακτικά έσοδα 939.745,06 139.856,37 14,88 120.032,86 12,77 85,83 
22 Έκτακτα έσοδα 399.216,90 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.673.391,76 7.671.322,91 99,97 192.669,35 2,51 2,51 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 7.673.391,76 7.671.322,91 99,97 192.669,35 2,51 2,51 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.205.368,56 1.261.546,84 30,00 565.869,46 13,46 44,86 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 3.140.000,00 485.501,79 15,46 481.426,33 15,33 99,16 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 759.608,56 694.965,05 91,49 3.363,13 0,44 0,48 
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 305.760,00 81.080,00 26,52 81.080,00 26,52 100,00 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.561.847,24           
  Σύνολα εσόδων 35.784.865,31 11.037.237,58 30,84 2.771.763,22 7,75 25,11 
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 Υπόλοιπο Ταμείου 31/3/2020 : 5.572.478,58€       

        

        

 Λοιπά Στοιχεία Ισολογισμού 31/03/2020       

 Υπόλοιπο Προμηθευτών : 1.848.596,42€       

 Υπόλοιπο Δανείων : 6.526.317,05€       

 

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 8.265.461,39€ 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 
        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 13.434.449,21 9.184.906,70 146,27 2.110.091,16 15,71 1.858.590,52 1.696.988,18 12,63 80,42 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.832.609,54 4.507.103,56 107,22 1.217.748,53 25,20 1.214.776,82 1.068.895,42 22,12 87,78 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 845.921,49 487.965,96 173,36 88.357,70 10,45 81.118,09 78.634,40 9,30 89,00 
62 Παροχές τρίτων 1.945.929,96 1.377.831,02 141,23 246.249,59 12,65 237.807,98 229.916,83 11,82 93,37 
63 Φόροι - τέλη 144.600,00 22.640,00 638,69 115,22 0,08 115,22 115,22 0,08 100,00 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 275.208,50 34.310,22 802,12 15.952,12 5,80 15.123,72 15.123,72 5,50 94,81 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 772.753,73 435.579,03 177,41 203.357,48 26,32 203.357,48 203.357,48 26,32 100,00 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.164.633,94 367.062,36 317,29 40.285,51 3,46 14.126,85 8.780,75 0,75 21,80 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.378.792,05 1.938.902,19 174,26 284.512,65 8,42 78.652,00 78.652,00 2,33 27,64 
68 Λοιπά Έξοδα 74.000,00 13.512,36 547,65 13.512,36 18,26 13.512,36 13.512,36 18,26 100,00 
7 Επενδύσεις 9.409.502,83 2.341.131,28 401,92 0,00 0,00 0,00 0,00     

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.826.753,43 19.801,53 19.325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
73 Έργα 3.929.325,47 1.036.271,36 379,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.653.423,93 1.285.058,39 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12.828.666,12 5.518.125,23 232,48 2.726.416,83 21,25 1.252.439,02 1.064.143,70 8,30 39,03 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.428.025,53 2.228.025,23 108,98 2.160.558,11 88,98 691.437,60 568.746,73 23,42 26,32 
82 Αποδόσεις 3.318.100,00 3.290.100,00 100,85 565.858,72 17,05 561.001,42 495.396,97 14,93 87,55 
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.082.540,59 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
9 Αποθεματικό 112.247,15                 

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

όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να προβούν στην σύνταξη της  Έκθεσης Εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού  Α Τριμήνου  του  Δήμου Αργοστολίου  σύμφωνα με την παραπάνω  εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας και την υποβολή της  στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  Σπαθής 

Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

6. τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019. 

7. Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (1-09-2019 έως 31-12-

2019) . 

8. Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση της   

83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

9. την με αριθ. πρωτ. 6124/21-04-2020 εισήγηση  του Προϊστάμενου Δ/νσης  της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου  

10. την πρόταση  του Προέδρου:  

 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου για το Α΄ 

Τρίμηνο του οικ. έτους 2020  , υποβάλλει την Έκθεση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 7.984.093,63 1.834.285,00 22,97 1.769.623,03 22,16 96,47 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 505.300,00 70.152,00 13,88 29.543,00 5,85 42,11 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15.000,00 593,73 3,96 580,76 3,87 97,82 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.048.209,73 724.205,95 23,76 724.205,95 23,76 100,00 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 717.421,66 164.059,02 22,87 140.019,02 19,52 85,35 
5 Φόροι και εισφορές 275.000,00 38.800,08 14,11 38.800,08 14,11 100,00 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.364.987,80 833.858,22 24,78 833.858,22 24,78 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.174,44 2.616,00 4,50 2.616,00 4,50 100,00 
1 Έκτακτα έσοδα 9.021.202,16 130.226,46 1,44 123.568,52 1,37 94,89 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 431.031,54 72.232,37 16,76 72.232,37 16,76 100,00 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.739.170,62 2.321,50 0,03 2.321,50 0,03 100,00 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 231.000,00 25.304,14 10,95 18.646,20 8,07 73,69 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 620.000,00 30.368,45 4,90 30.368,45 4,90 100,00 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.338.961,96 139.856,37 10,45 120.032,86 8,96 85,83 

21 Τακτικά έσοδα 939.745,06 139.856,37 14,88 120.032,86 12,77 85,83 
22 Έκτακτα έσοδα 399.216,90 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.673.391,76 7.671.322,91 99,97 192.669,35 2,51 2,51 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 7.673.391,76 7.671.322,91 99,97 192.669,35 2,51 2,51 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.205.368,56 1.261.546,84 30,00 565.869,46 13,46 44,86 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 3.140.000,00 485.501,79 15,46 481.426,33 15,33 99,16 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 759.608,56 694.965,05 91,49 3.363,13 0,44 0,48 
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 305.760,00 81.080,00 26,52 81.080,00 26,52 100,00 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.561.847,24           
  Σύνολα εσόδων 35.784.865,31 11.037.237,58 30,84 2.771.763,22 7,75 25,11 
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 Υπόλοιπο Ταμείου 31/3/2020 : 5.572.478,58€       

        

        

 Λοιπά Στοιχεία Ισολογισμού 31/03/2020       

 Υπόλοιπο Προμηθευτών : 1.848.596,42€       

 Υπόλοιπο Δανείων : 6.526.317,05€       

 

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 8.265.461,39€ 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 
        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 13.434.449,21 9.184.906,70 146,27 2.110.091,16 15,71 1.858.590,52 1.696.988,18 12,63 80,42 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.832.609,54 4.507.103,56 107,22 1.217.748,53 25,20 1.214.776,82 1.068.895,42 22,12 87,78 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 845.921,49 487.965,96 173,36 88.357,70 10,45 81.118,09 78.634,40 9,30 89,00 
62 Παροχές τρίτων 1.945.929,96 1.377.831,02 141,23 246.249,59 12,65 237.807,98 229.916,83 11,82 93,37 
63 Φόροι - τέλη 144.600,00 22.640,00 638,69 115,22 0,08 115,22 115,22 0,08 100,00 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 275.208,50 34.310,22 802,12 15.952,12 5,80 15.123,72 15.123,72 5,50 94,81 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 772.753,73 435.579,03 177,41 203.357,48 26,32 203.357,48 203.357,48 26,32 100,00 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.164.633,94 367.062,36 317,29 40.285,51 3,46 14.126,85 8.780,75 0,75 21,80 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.378.792,05 1.938.902,19 174,26 284.512,65 8,42 78.652,00 78.652,00 2,33 27,64 
68 Λοιπά Έξοδα 74.000,00 13.512,36 547,65 13.512,36 18,26 13.512,36 13.512,36 18,26 100,00 
7 Επενδύσεις 9.409.502,83 2.341.131,28 401,92 0,00 0,00 0,00 0,00     

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.826.753,43 19.801,53 19.325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
73 Έργα 3.929.325,47 1.036.271,36 379,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.653.423,93 1.285.058,39 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12.828.666,12 5.518.125,23 232,48 2.726.416,83 21,25 1.252.439,02 1.064.143,70 8,30 39,03 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.428.025,53 2.228.025,23 108,98 2.160.558,11 88,98 691.437,60 568.746,73 23,42 26,32 
82 Αποδόσεις 3.318.100,00 3.290.100,00 100,85 565.858,72 17,05 561.001,42 495.396,97 14,93 87,55 
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.082.540,59 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
9 Αποθεματικό 112.247,15                 

  Σύνολα δαπανών  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  61 /2020                                                    ΑΔΑ: Ω0Ρ346ΜΓΤΤ-Σ0Γ 
Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και 
Νομικών του Προσώπων    έτους    2020.» 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ,   

Εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής 

συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων    έτους    2020.»θέτει 

υπόψη των Μελών   τα παρακάτω : 

 

Με την 49 /14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 684546ΜΓΤΤ-0Μ4  

εγκρίθηκε η αριθ.  13/2020 μελέτη για την  «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων έτους    

2020 », όπως συντάχθηκε  από την Δ/νση Καθαριότητας Συντήρησης Εγκαταστάσεων 

και Εργατοτεχνικών Συνεργείων , συνολικού προϋπολογισμού  49.995,30 € (με Φ.Π.Α 

24%  & με δικαίωμα προαίρεσης έως 15%) και καθορίστηκε  ο   τρόπος   εκτέλεσης της 

με την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117  

του Ν 4412/2016. 

 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε το  σχέδιο  για την  κατάρτιση  των  όρων  

διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού  της εν λόγω προμήθειας  αναλυτικά όπως 

παρακάτω : 

 

Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου 

Αργοστολίου  και Νομικών Προσώπων για το έτος 2020 
προϋπολογισμού 49.995.30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & με δικαίωμα προαίρεσης έως 15%) 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα 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 Δημοσίων 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 
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο, στο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  

το αργότερο μέχρι την 20η Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ  έως  12:00 π.μ. (Προσφορά που κατατίθεται μετά την 

ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό 

Πρωτόκολλο  του Δήμου Αργοστολίου  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 19η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ..  

Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του Δήμου Αργοστολίου  μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη 

και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αργοστολίου έως την 19η Μαΐου 2020 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 Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω 

προθεσμία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ 

της εκπνοής της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 20  Μαΐου  2020 και ώρα 

12:00 π.μ. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, , 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.  
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Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 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 Διακήρυξης.  

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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήεθιας στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΟΙ 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 της παρούσας Διακήρυξης 

(αρ.95 του Ν.4412/16) .  

 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α.  Συμπληρωμένο(στα πεδία που είναι απαραίτητο για την εν λόγω προμήθεια) το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται 

στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016:  
 

Β.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.  
 

Γ.  Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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.  

 
 

Δ.Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :  
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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 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 Δημόσια Οικονομική Υπη 

εσία και τις μεταβολές του.  
  

Ε.  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.  
 

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

 
 

Ζ. Αίτηση Συμμετοχής στο δι 
 

 
► Διευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την 

δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :  

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 

Δ.Σ. του συνεταιρισμού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να 

συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
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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. 

Εισικότερα στο Φάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

Α) Έγκριση κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) και κωδικός αριθμός έγκρισης, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του γάλακτος,  

Β) δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από αναγνωρισμένο 

εργαστήριο (τόσο για το πλήρες όσο και για το ελαφρύ γάλα) 

Γ) Η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ) 

 

Σε κάθε περίπτωση για την προσκόμιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναμων 

πιστοποιητικών αποδεδειγμένα. 

 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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 επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 

κάθε είδος ή ομάδα ειδών επί των 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 τόσο για το Δήμο Αργοστολίου όσο 

και για τα Νομικά Πρόσωπα, επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. 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 τμηματική 

πραγματοποίηση και την οριστική  παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρμόδια 

Επιτροπή, σύμφωνα με στην Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

όρους της σύμβασης.  

Στην προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) ενσωματώνεται κάθε κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των 

κατάλληλων ψυγείων στα οποία θα τοποθετεί ο ανάδοχος τις τμηματικές ποσότητες γάλακτος που θα 

παραλαμβάνονται. 

 

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. 
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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 της τιμής μονάδας (ανά λίτρο) του 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

 

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 120 ημερών που υπολογίζεται από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 

ημερών 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 τέσσερις (4) 

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-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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 "Δικαιολογητικά 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 ολοκλήρωση 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.  
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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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της 

Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 

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:  
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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 Διακήρυξη 

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 δικαιολογητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και είναι 

μικρότερη των 120 ημερών. 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ια) Οικονομική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωμα προαίρεσης 15% του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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.  

(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 ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
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Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 

Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ 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 Διοικητικού 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.  

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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  μόνον και για το σύνολο των φορεών (Δήμο 

και Νομικά Πρόσωπα), 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, 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.  
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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 

Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 Διακήρυξης 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 Δήμου Αργοστολίου. 

9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό 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.Δεν 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 
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άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

σε όλους τους 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. 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.  Δεν 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 Δήμο Αργοστολίου 

από τον Δήμαρχο.  

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: 

8. Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

9. Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

10. Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

11. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

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

13. Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

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

15. Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

16. Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

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

18. Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 

19. Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

20. Tον τρόπο παραλαβής.  

21. Tον τρόπο πληρωμής.  

22. Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

23. 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 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/03/2021 Το δικαίωμα προαίρεσης των φορέων 

ανάθεσης, μπορεί να ασκηθεί έως 31/03/2021, οπότε και λήγει η ισχύς της σύμβασης, με τις επιφυλάξεις παράτασης 

ισχύος που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών της διάρκειας της 

σύμβασης και χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της κάθε σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & 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. 
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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 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 οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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 τμηματικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  

β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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 παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών για το Δήμο Αργοστολίου και από την αντίστοιχη οργανική μονάδα των Νομικών Προσώπων. 

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

8. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της ιδίως σε συμβάσεις που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή 

παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής.  

9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 

που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης.  

10. Το προς προμήθεια παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδομαδιαία βάση σε κάθε δικαιούχο σε 

συσκευασία του ενός (1) λίτρου και κατά κανόνα κάθε Δευτέρα και εφόσον τυγχάνει η Δευτέρα να μην είναι 

εργάσιμη τότε η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι 

σύμφωνο με τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995.  

11. Προβλέπεται να  τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η τμηματική εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης (εβδομαδιαία), η ποσότητα που παραδίδεται με την προβλεπόμενη συχνότητα ανά 

σημείο διάθεσης (σύνολο 04 σημεία), έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της 

προμήθειας με ευθύνη του επόπτεη ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
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12. Η προμήθεια παραλαμβάνεται τμηματικά και ανά ημερολογιακό μήνα. Συγκεκριμένα η αρμόδια υπηρεσία που 

παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης βεβαιώνει με κάθε λεπτομέρεια τα στοιχεία της μηνιαίας εκτέλεσης της 

σύμβασης και ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου προκειμένου να εκδοθεί η 

παραλαβή του τμηματικού αντικειμένου. Οι καταγραφές της τήρησης του ημερολογίου παροχής των υπηρεσιών 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του τμηματικού αντικειμένου.  Ο ανάδοχος εκδίδει το απαιτούμενο 

φορολογικό παραστατικό εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα παροχής της 

προμήθειας  και κατόπιν των απαιτούμενων διαδικασιών.  

Η συνολική εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται με την υποβολή του 

τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι έως τις 31/12/2020 με την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   

13. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του 

Ν. 4412/2016 και με την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο 

της σύμβασης. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

14. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

15. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ποσοστήτων που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 

οι ποσότητες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί 

πλήρως.  

16. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

17. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

18. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

19. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα είδη 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. 

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα του, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών 

, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν μπορεί να εκτελεστεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η 

προμήθεια μπορεί να απορριφθεί. Εάν η προμήθεια απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων 

που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  

20. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της προμήθειας που απορρίφθηκε από 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας 

επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  

21. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  
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22. Η τμηματική παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τμήματος της προμήθειας  

23. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο ήτοι εντός 10 μερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

24. 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. 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 θα είναι τμηματική, η εξόφληση του 

αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και με ελάχιστη συχνότητα ανά ημερολογιακό μήνα.  

 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τμηματική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 

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, Ασφαλιστικής  και Δημοτικής Ενημερότητας  

στ) Το Ημερολόγιο που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρμόδιο Επόπτη (Όταν προβλέπεται η τήρηση 

ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

από την επιτροπή παραλαβής) 

Η εξόφληση του παραστατικού 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 

Δημοσίων 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 Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  

Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

11. 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 Διενέργειας του διαγωνισμού:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  

 β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

δ) από τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  

ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  

στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ζ) 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 η συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής. 
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η) 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, βάσει 

των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

θ) 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ι) 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 συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 

της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ια) 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

ιβ) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

ιγ)Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προμήθειας που απορρίφθηκε 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 η προμήθεια  δεν 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 

και σε περίπτωση που έχει αποδεσμευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 

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  στη διακήρυξη του συνοπτικού 

διαγωνισμού της παρούσας δεν προβλέπεται εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την 

προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 

Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης) και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ανάδοχο. 

2. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός διενεργείται υποχρεωτικά για την κάλυψη αναγκών τριών φορέων, ο 

ανάδοχος θα υπογράψει τρεις ξεχωριστές συμβάσεις με κάθε φορέα και θα προσκομίσει τρεις εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: 

Α) Για το Δήμο Αργοστολίου, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση με το 5% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου 

της προμήθειας που αφορά το Δήμο, άνευ ΦΠΑ 

Β) Για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση με το 5% του συμβατικού 

οικονομικού αντικειμένου της προμήθειας που αφορά το Δημοτικό Γηροκομείο, άνευ ΦΠΑ 

3.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, για το διάστημα που ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την οριστική παράδοση της προμήθειας.  

4. Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τμηματική παραλαβή της 

προμήθειας,  η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά φορέας αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του τμήματος της προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγυητική αποδεσμεύεται πλήρως μετά την 

παραλαβή και της τελευταίας προβλεπόμενης ποσότητας γάλακτος. 
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5. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

6. 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  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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.  

7. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

8. 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.  

 

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 Δημοσίου 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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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 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  α) να εγκρίνουν ως έχουν  

τους παραπάνω όρους του σχεδίου Διακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού για την   

«Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 

Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων έτους    2020 » συνολικού προϋπολογισμού  

49.995,30 € (με Φ.Π.Α 24%  & με δικαίωμα προαίρεσης έως 15%) και  β) Ο διαγωνισμός 

θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου  την Τετάρτη  

20 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00.π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού 

Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου 

Κρυσταλία  Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  

Γαβριελάτος Αργύρης. 
 

 Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

  την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 

55/Α/11-03-2020)   

  την  49/14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 

684546ΜΓΤΤ-0Μ4 (περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης) 

.                

     το παραπάνω σχέδιο των όρων διακήρυξης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

   τις  αριθ. 320-321 &322/28-04-2020   αποφάσεις ανάληψης Υποχρεώσεων       

    την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού 

διαγωνισμού για την  «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 

Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων έτους    2020 » συνολικού προϋπολογισμού  

49.995,30 € (με Φ.Π.Α 24%  & με δικαίωμα προαίρεσης έως 15%)  που  θα βαρύνει τους κάτωθι 

αναφερόμενους  ΚΑΕ του  Προϋπολογισμού  Οικ. Έτους 2020: 

 
 ΦΟΡΕΑΣΚωδικός Εξόδων Προϋπολογισμού 2020Δήμος Αργοστολίου ΚΑ 20.6063ΚΑ 
30.6063ΚΑ 35.6063Δημοτικό Γηροκομείο      ΚΑ 10.6063.01 
 
 Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
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 2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου 

Αργοστολίου  την Τετάρτη  20 Μαΐου 2020  και ώρα 12:00.π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, 

Τ.Κ. 28100  το αργότερο μέχρι την 20η  Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ έως  12:00 π.μ.. 

(Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους μέσω ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου επί αποδείξει το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την τρίτη  19 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 

 Προσφορές που αποστέλλονται με κάθε μέσο, οι οποίες υποβλήθηκαν ή 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του Δήμου  

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

 3) Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

  στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου: www.kefallonia.gov.gr  
  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ). 
 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 τοπική 

εφημερίδα. 

 Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δημοσίευσης Περίληψης της 

διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συμμετέχοντα που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν 

το Δήμο. 

 4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των 60.000,00 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.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  62  /2020                                                  ΑΔΑ:Ω9ΡΜ46ΓΤΤ-ΗΕΧ 
Αποδοχή της δωρεάς παραχώρησης  -μεταβίβασης τριών επιβατικών οχημάτων στον                       
Δήμο Αργοστολίου, για εξυπηρέτηση άμεσων αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια  
στο σπίτι» του  Δήμου Αργοστολίου. 
                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  6o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή  δωρεάς παραχώρησης  -

μεταβίβασης τριών επιβατικών οχημάτων στον   Δήμο Αργοστολίου, για εξυπηρέτηση 

άμεσων αναγκών του προγράμματος (Βοήθεια  στο σπίτι )» θέτει υπόψη της Επιτροπής 

τα παρακάτω:  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 Την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 που ορίζεται ότι μία 

από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή 

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 

 Την  αρ. 30/14-10- 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς  με την οποία   

ομόφωνα αποφασίστηκε  η  δωρεάν παραχώρηση –μεταβίβαση τριών  

επιβατικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση άμεσων 

αναγκών του προγράμματος (Βοήθεια  στο σπίτι ) στους νεοσύστατους Δήμους. 

 

 Το με αριθ. πρωτ. 5991/15-04-2020   έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Καθαριότητας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της δωρεάς παραχώρησης – μεταβίβασης τριών επιβατικών 

οχημάτων στο Δήμο Αργοστολίου, για εξυπηρέτηση άμεσων αναγκών του 

προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> του Δήμου». 

 

                                   Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

                               Δ/νσης Καθαριότητας 

                                       ΠΡΟΣ 

          Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου 

 Έχοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018 «ένταξη του προγράμματος (βοήθεια στο 

σπίτι) σεοργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο 

προσωπικό». 

2) Το άρθρο 154 παρ. 6 και παρ. 2 του Ν. 4600/9.3.2019 (τ.Α΄43) η περίπτωση 

της υποπαραγράφου 25 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3582/2010 « 

περί σύστασης  των Δήμων στο νομό Κεφαλονιάς». 

3) Το άρθρο 155 του ν. 4600/2019 «μεταφορά προσωπικού στους Δήμους από το 

πρόγραμμα  (βοήθεια στο σπίτι) από την 01/09/2019». Με τη μεταφορά του 
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Προσωπικού του  Προγράμματος ¨βοήθεια στο Σπίτι¨ οι Δήμοι αναλαμβάνουν 

και την υλοποίηση του  Προγράμματος. 

4) Την υπ΄ αριθμ. 45/2015 απόφαση του Δήμου Κεφαλονιάς και την 169/2015 

απόφαση  παραχώρησης δωρεάν στο Ν.Π.Δ.Δ. τα οχήματα για το πρόγραμμα 

<βοήθεια στο σπίτι> και συγκεκριμένα τα ΚΗΙ 4415, ΚΗΙ4917, ΚΗΙ4420, όπως 

εγκρίθηκε από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. 

5) Το άρθρο 199 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ): «δωρεές Δημοτικών και 

Κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών επιτρέπονται ύστερα 

από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του…», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν3852/10 και με το άρθρο 3 παρ.1 

του Ν 4623/19 με την αρμοδιότητα πλέον στην Ο.Ε. 

6) Την υπ΄αριθμ. 30/ 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΠ 

σχετικά με την  δωρεά παραχώρηση –μεταβίβαση των οχημάτων του 

προγράμματος- βοήθεια στο σπίτι- του Δήμου Κεφαλονιάς από το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΑΠ 

Δήμου Κεφαλονιάς στους Δήμους Αργοστολίου, Σάμης και Ληξουρίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

                                           ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

          Την αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, των επιβατικών οχημάτων: 

1) ΚΗΙ4415 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Αργοστολίου) 

2) ΚΗΙ4917 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Λειβαθούς) 

       3) ΚΗΙ 4420 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Ελειού-Πρόννων) 

  

που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες του προγράμματος βοήθεια στο 

σπίτι   στο Δήμο Αργοστολίου. 

                                                            Αργοστόλι 15-04-2020 
 
 

 

Προτείνεται η αποδοχή  της  παραχώρησης  κυριότητας άνευ ανταλλάγματος των  τριών 

επιβατικών αυτοκινήτων  σύμφωνα με το  με αριθ. πρωτ. 5991/15-04-2020  έγγραφο 

του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας κ. Δελακά Παναγή και 

αναλυτικά:  

1.Το με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ 4415 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Αργοστολίου) 

2. Το με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ 4917 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Λειβαθούς) 

       3. Το με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ  4420 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Ελειού-Πρόννων) 

προκειμένου να  εξυπηρετούν στο Δήμο Αργοστολίου, αποκλειστικά και μόνο τις 

ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» . 
 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019 

 το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων)  
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 Την  αρ. 30/14-10- 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς   

 την  με αριθ. πρωτ. 5991/15-04-2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  

  την εισήγηση   του Προέδρου : 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α.  Αποδέχεται την δωρεά  παραχώρηση κυριότητας άνευ ανταλλάγματος τριών 

επιβατικών αυτοκινήτων  σύμφωνα με την  με αριθ. πρωτ. 5991/15-04-2020  έγγραφο 

του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας και αναλυτικά:  

1.Το με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ  4415 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Αργοστολίου) 

2. Το με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΙ  4917 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Λειβαθούς) 

3.Το με αριθμό κυκλοφορίας   ΚΗΙ   4420 (μονάδα ΒΣΣ Δ/Ε Ελειού-Πρόννων)  

  Β. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία να προβεί  σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.  

Γ. Τα εν λόγω οχήματα  θα  εξυπηρετούν στο Δήμο Αργοστολίου, αποκλειστικά και μόνο 

τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  63  /2020                                                       ΑΔΑ:Ω6Υ246ΜΓΤΤ-ΚΜΘ 
 
Έγκριση της  19 /27-03-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κεφαλληνίας», (περί καθορισμού τιμολογιακής 
πολιτικής αρδευτικού Αγίας Ειρήνης Τζανάτων Δ.Ε Αργοστολίου). 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση ,  εισηγούμενος το 7
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση της  19 /27-03-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κεφαλληνίας», (περί καθορισμού τιμολογιακής 

πολιτικής αρδευτικού Αγίας Ειρήνης Τζανάτων Δ.Ε Αργοστολίου) , θέτει υπόψη των Μελών     της 

Επιτροπής την εν λόγω απόφαση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 4
ης

 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς,  

την 27
η 

Μαρτίου 2020. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2020 

8
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης: Τιμολογιακή πολιτική Αρδρευτικού Αγίας Ειρήνης Τζαννάτων 

Δ.Ε. Αργοστολίου. 

Στο Αργοστόλι σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. προσκλήθηκαν   σε ΔΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση τα Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς  , ύστερα από την με αριθμό 

πρωτ. 963/23-03-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, 

σε όλους τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.1069/80 παρ. 2 & 3.  

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο δεκαεννιά (19) τακτικών μελών, παρόντα 

ήταν τα κάτωθι δεκαεπτά (17), και ονομαστικά:  

                                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  17                                       ΑΠΟΝΤΕΣ: 02  
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1 ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος  ΠΑΡΩΝ 

2 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α/πρόεδρος ΠΑΡΩΝ 

3 ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

4 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μέλος ΠΑΡΟΥΣΑ 

5 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

6 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

7 ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

8 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

9 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

10 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δημοτών  ΠΑΡΩΝ 

11 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος Δημοτών ΠΑΡΩΝ 

12 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπρόσωπος Φορέα ΠΑΡΩΝ 

13 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

14 ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

15 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

16 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

17 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

18 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΠΑΡΩΝ 

19 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑΚ ΠΑΡΟΥΣΑ 
 

 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Σπαθής  με την αριθ. πρωτ. 963/23-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του  

κάλεσε τα Μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ να αποφασίσουν δια περιφοράς για το  8ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: «Τιμολογιακή πολιτική Αρδρευτικού Αγίας Ειρήνης Τζαννάτων Δ.Ε. 

Αργοστολίου»   

 Καταρχήν ζήτησε τον ορισμό της εν λόγω συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ με σκοπό την 

ευρυθμη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αλλά και 

των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ. 

 Για τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δηλώνουν ότι συμφωνούν  :  

ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, 

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ. 

 Ο κύριος ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ διαφωνεί και με υπόμνημα του ζητά 

διαβάθμιση των θεμάτων προκειμένου να συζητηθούν αποκλειστικά και μόνο τα θέματα των 

οποίων η έγκριση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Στην συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής Γεράσιμος Γασπαρινάτος, σύμφωνα με το άρθρο 6 

Ν 1069/80 παρ. 4., ο οποίος και εισηγείται  και ζητά από τα μέλη να εγκρίνουν το 8
0
 θέμα 

ημερήσιας διάταξης που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική Αρδρευτικού Αγίας Ειρήνης 

Τζαννάτων Δ.Ε. Αργοστολίου και αναφέρει τα παρακάτω: 
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 Σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της άρδρευσης Αγίας Ειρήνης Τζανάτων ΔΕ 

Αργοστολίου. Το έργο, μετά την παραλαβή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., βρίσκεται στο στάδιο της 

δοκιμαστικής λειτουργίας, και των ιδιωτικών συνδέσεων των παροχών με το δίκτυο άρδρευσης. 

Συνεπώς πρέπει να ψηφιστούν τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη που αφορούν στη νέα σύνδεση 

και στη χρήση του δικτύου άρδρευσης. Σημειώνουμε ότι τα παρακάτω προκύπτουν από τον 

υπολογισμό του κόστους λειτουργίας λαμβάνοντας όμως ως βάση τη μελέτη λειτουργίας των 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και όχι την πραγματική λειτουργία αυτών. Μετά την διετή 

λειτουργία ολόκληρου του δικτύου άρδρευσης κι έχοντας πραγματικά οικονομικά δεδομένα κι 

εφόσον χρειασθεί, θα προχωρήσουμε σε επανακαθορισμό των ανταποδοτικών τελών 

άρδρευσης. Εισηγούμεθα τα ακόλουθα: 

1.Τέλος νέας σύνδεσης ανά παροχή άρδρευσης 100,00€ (με ΦΠΑ). Σε κάθε νέα σύνδεση θα 

χρεώνεται επιπλέον το κόστος που θα προκύπτει από την επιμέτρηση υλικών και εργασιών. Το 

ποσό θα εισπραχθεί με έκδοση τιμολογίου /απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 

2.Πάγιο άρδρευσης 8 € (με ΦΠΑ) ανά τετράμηνο για τις οικίες και τα εμπορικά καταστήματα . 

3. Τιμολόγηση βάσει των κατωτέρων κλιμάκων 

Από 0 – 100 κυβικά χρέωση 0,11 € 

Από 101 – 300 κυβικά χρέωση 0,39 € 

Από 301 – 9999999 κυβικά χρέωση 0,83 € 

Ειδικό τέλος υπέρ της ΔΕΥΑΚ 80% επί του τιμολογίου βάσει Ν 1069/80. 

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της που αφορά στην  τιμολογιακή πολιτική 

Αρδρευτικού Αγίας Ειρήνης Τζαννάτων Δ.Ε. Αργοστολίου και συγκεκριμένα εγκρίνονται τα εξής:  

1.Τέλος νέας σύνδεσης ανά παροχή άρδρευσης 100,00€ (με ΦΠΑ). Σε κάθε νέα σύνδεση θα 

χρεώνεται επιπλέον το κόστος που θα προκύπτει από την επιμέτρηση υλικών και εργασιών. Το 

ποσό θα εισπραχθεί με έκδοση τιμολογίου /απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 

2.Πάγιο άρδρευσης 8 € (με ΦΠΑ) ανά τετράμηνο για τις οικίες και τα εμπορικά καταστήματα . 

3. Τιμολόγηση βάσει των κατωτέρων κλιμάκων 

Από 0 – 100 κυβικά χρέωση 0,11 € 

Από 101 – 300 κυβικά χρέωση 0,39 € 

Από 301 – 9999999 κυβικά χρέωση 0,83 € 

Ειδικό τέλος υπέρ της ΔΕΥΑΚ 80% επί του τιμολογίου βάσει Ν 1069/80. 

Ο Κύριος  ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ δηλώνει παρών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν στο σύνολο της την    

19/27-03-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κεφαλληνίας ( ΑΔΑ: ΩΞ9ΓΟΡΓΟ-ΘΕΓ ) .                
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Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-

03-2020)   

 την   19/27-03-2020 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κεφαλληνίας ( ΑΔΑ: ΩΞ9ΓΟΡΓΟ-ΘΕΓ ) .                

              την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει στο σύνολο της , την  19/27-03-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κεφαλληνίας ( ΑΔΑ: ΩΞ9ΓΟΡΓΟ-ΘΕΓ )                

περί καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής αρδευτικού Αγίας Ειρήνης Τζανάτων Δ.Ε 

Αργοστολίου. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  64  /2020                                                 ΑΔΑ:ΨΚΠΝ46ΜΓΤΤ-ΜΩ4 
Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένων επίπλων και λοιπών ειδών μηχανοργάνωσης  από 
την ALPHA BANK. 
                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  8o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένων 

επίπλων και λοιπών ειδών μηχανοργάνωσης  από την ALPHA BANK.»,  θέτει υπόψη της 

Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

Η ALFHA BANK σύμφωνα με τα παρακάτω Δελτία Αποστολής δώρισε στον Δήμο μας 

μεταχειρισμένα έπιπλα  και είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού   τα οποία αναλυτικά έχουν 

ως εξής:  

Με το αριθ. 0376962/2020 Δελτίο Αποστολής : 

Δύο τεμάχια DELL TFT 17  E 173FP 

Πέντε τεμάχια DELL TFT 17  E 178FP 

Έξι τεμάχια DELL TFT 17  E 177FP 

Δέκα πέντε τεμάχια DELL GX280  

Ένα τεμάχιο DELL TFT 17  E 170 S 

Τρία τεμάχια HP L1750 TFT 

Τρία τεμάχια DELL    1708 TFT 

Πέντε τεμάχια DELL GX620 MINI TOWER 

Με το αριθ. 0020097/2020 Δελτίο Αποστολής : 

  Είκοσι γραφεία SPEED 160x80 x72   γκρι  

  Είκοσι καθίσματα ex-C  

Παρακαλώ για την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς της  Διοίκησης της   ALFHA BANK. 
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Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  

Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019 

 το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων)  

  τα  αριθ. 0376962/2020 &   0020097/2020 Δελτία  Αποστολής 

 την εισήγηση   του Προέδρου : 

 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Αποδέχεται την δωρεά επίπλων και λοιπών ειδών μηχανοργάνωσης από την διοίκηση 

της  ALFHA BANK, όπως αναλυτικά αναγράφονται παραπάνω . 

Β. Εκφράζονται οι ευχαριστίες των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για την  

απαραίτητη  για τον εξοπλισμό των γραφείων  των Υπηρεσιών του Δήμου μας 

προσφορά της. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  65 /2020                                                    ΑΔΑ:6Λ4Θ46ΜΓΤΤ-ΘΗΟ 
Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Τακτική 
ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 
2020» 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  ,  εισηγούμενος  

το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού 

 της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου 

Αργοστολίου 

 έτους 2020», θέτει υπόψη των Μελών   τα παρακάτω : 

 

Με την 54/14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ:6Ω5346ΜΓΤΤ-Λ4Ρ) εγκρίθηκε 

η 

 22/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

 της Υπηρεσίας, με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», συνολικού  προϋπολογισμού: 63.984,00 € με το Φ.Π.Α και  

καθορίστηκε ο τρόπος   εκτέλεσης της Υπηρεσίας με την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα 

 με τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν 4412/2016 . 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε το  σχέδιο της  διακήρυξης  για την  κατάρτιση  

των  όρων   του συνοπτικού διαγωνισμού  της εν λόγω Υπηρεσίας αναλυτικά όπως 

παρακάτω :         

  Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (η οποία θα προκύψει από την «χαμηλότερη προσφορά» (μεγαλύτερη ποσοστιαία % μέση έκπτωση, 

Π.Μ.Ε.) ανά τιμή εργασίας, ωριαίας αποζημίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιμή ανταλλακτικών, που θα πετύχει ο ανάδοχος 

και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης)  
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για την: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2019», προϋπολογισμού 

63.984,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα 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 των υπηρεσιών της παρούσης. 

Αναλυτικότερα δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

i. 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 Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης.  

ii. ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

iii. συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

iv. 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 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο 

μέχρι την 20
η
 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ έως 10:00 π.μ. (Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, 

κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αργοστολίου, οδός Π. 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 

την 19η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του Δήμου Αργοστολίου  μετά την 

ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της. 

2.  Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, 

αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αργοστολίου  έως την 19η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές 

αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

3. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις 

διατάξεις του παρόντος μέσα.  

4. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσμία, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ της εκπνοής της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 20 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, 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.  

6. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

8. 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.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται 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.Δ. 28/2015.  
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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 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  

3. Ο τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός της Διακήρυξης.  

4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).  

5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

 

 Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 4 της παρούσας Διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία 

που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (αρ.94 του Ν.4412/16).  

4. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της 

οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16).  

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω: 

Α. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016 (Α 147) όπως 

απεικονίζεται στο ΦΕΚ 3698 Β’ /16-11-2016. 
Β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. 

δδ του Ν. 4412/2016. 
Γ. Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 υπηρεσίας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της υπηρεσίας,  

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 παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η 

εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών 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.  
Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :  

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

 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.  

 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):  

   1.1 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων 

αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  

1.2 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

3.1. 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.  

3.2. 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 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.  
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4. Για φυσικά πρόσωπα:  

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
Ε. 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. 
ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο 

εάν δεν συνάδει με το είδος των υπηρεσιών της παρούσης, θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Ζ. Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα. 

 

► Διευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της 

παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν:  

 οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

 ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

συνεταιρισμού.  

 όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση 

ή κοινοπραξία. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το 

κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

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.  

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. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την προσκόμιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναμων πιστοποιητικών 

αποδεδειγμένα. 

 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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 και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 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: 

1.1. η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

1.2. οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή 

ομάδα ειδών επί των τιμών μονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 

1.3. Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 

1.4. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή. 

1.5. 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 οποιαδήποτε ομάδα ή ομάδες των προσφερόμενων υπηρεσιών επί του σχεδίου 

Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης), για κάθε υποψήφιο. Συνεπώς σε αυτή 

την περίπτωση η συνολική προσφορά του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού 

προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα υπηρεσία, δηλαδή μέχρι την 

τμηματική πραγματοποίηση και την οριστική παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του συμμετέχοντα, 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. 

5. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της υπηρεσίας: 

5.1 την Ομάδα (ή τις ομάδες) στην οποία (στις οποίες) θα συμμετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι 

προσφερόμενες επιμέρους εκπτώσεις, και η μέση έκπτωση. Στις ομάδες για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον 

συμμετοχής θα αναγραφεί “ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”, 
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5.2 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της ενδεικτικής τιμής εργασίας, για την 

εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας που συμμετέχουν, όπως αυτές 

περιγράφονται στην μελέτη (σύμβολο: α), 

5.3 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών των γνήσιων 

ανταλλακτικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας που 

συμμετέχουν και όπως αυτά αναφέρονται στους πλήρεις επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιριών κατασκευής ή 

εισαγωγής (σύμβολο: β), 

5.4 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της ενδεικτικής τιμής ωριαίας αποζημίωσης 

απρόβλεπτων εργασιών (32€/h- τριάντα δύο ευρώ ανά ώρα) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης 

της συγκεκριμένης ομάδας που συμμετέχουν  (σύμβολο: γ) 

5.5 την ποσοστιαία μέση έκπτωση (Π.Μ.Ε.) ανά τιμή εργασιών, ωριαίας αποζημίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιμή 

ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση (σύμβολο: Π.Μ.Ε.): 

Ποσοστιαία % Μέση Έκπτωση: Π.Μ.Ε. = (α x 30%) + (β x 55%) + (γ x 15%) 

Με την προϋπόθεση:  β ≥ α  +  β ≥ γ  (επί ποινή αποκλεισμού). 

Προϋπόθεση δηλαδή για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα, αποτελεί το γεγονός ότι η έκπτωση που θα προσφέρει επί 

της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων των εταιρειών 

εισαγωγής να είναι μεγαλύτερη ή ίση: α) από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής εργασίας και β) από την ωριαία 

αποζημίωση απρόβλεπτων εργασιών.  

Σημειώνεται ότι για την τιμολόγηση από τον ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται: 

1. το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην εργασία,   

2. το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα ανταλλακτικά  αντίστοιχα και όχι η προσφερόμενη ποσοστιαία μέση έκπτωση 

και 

3. το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιμής ωριαίας αποζημίωσης απρόβλεπτων εργασιών. 

Η προσφερόμενη ποσοστιαία μέση έκπτωση λαμβάνεται υπόψη μόνο σαν κριτήριο κατακύρωσης. 

Παράδειγμα  

Συμπλήρωσης Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς  

Α/Α Περιγραφή 

Ενδεικτικό 

ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα  

σε ακέραιες μονάδες (%) 

Εργασία Ανταλλακτικά - Υλικά 

Ωριαία αποζημίωση 

απρόβλεπτων 

εργασιών 

1 

1η ΟΜΑΔΑ:  

Εργασίες επισκευής μηχανικών μερών, προληπτικής & 

τακτικής συντήρησης οχημάτων (Επιβατικά-

Ημιφορτηγά-Κλούβες-Τρίκυκλα) 

18.000,00 

Αριθμητικός 

 

10 

Αριθμητικός 

 

12 

Αριθμητικός 

 

11 

Ολογράφως  

 

ΔΕΚΑ 

Ολογράφως  

 

ΔΩΔΕΚΑ 

Ολογράφως  

 

ΕΝΤΕΚΑ  

Π.Μ.Ε.=(αx30%) + (βx55%) + (γx15%) 

(με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, β≥α & β≥γ) 
11,25% 

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 υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες 

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 120 ημερών που υπολογίζεται από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών 

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 τέσσερις (4) 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 



365 

 

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-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών 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 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται 

στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

3.1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

3.2. Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονομική 

Προσφορά".  

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

3.4. 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.  

3.5. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 

τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

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

διακήρυξη.  

3.7. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 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:  

1. όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών, 

2. των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, 

3. 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 

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 
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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:  

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

16. 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.  

17. Προσφορά υπό αίρεση.  

18. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο 

αναπροσαρμογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης . 

19. Η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

20. Εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και είναι μικρότερη των 120 ημερών. 

21. Για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

22. Οικονομική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωμα προαίρεσης 15% του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 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:  

1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 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.  

1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 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.  

1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 

1.2. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

1.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  

1.2. Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 

και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  

1.3. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

1.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

1.2. Σημειώνεται ειδικά ότι:  

1.3. 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.  
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1.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού τους Συμβουλίου.  

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

1.5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

1.5.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.  

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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:  

1.1. Κατακύρωση της υπηρεσίας για μία ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης. 

1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  

 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:  

i.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,  

ii.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 δικαιολογητικών 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, 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 Διενέργειας 

του Διαγωνισμού 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 
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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 Διακήρυξης 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 Δήμου 

Αργοστολίου. 

9. Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό 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. Δεν 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 αποτέλεσμα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης πρέπει να συντρέχει μόνον η 

προϋπόθεση 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 τους 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. Για την εκτέλεση της σύμβασης συμπληρώνεται στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου 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.  Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης  που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

15. Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Αργοστολίου από τον 

Δήμαρχο.  

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: 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της υπηρεσίας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

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

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

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

 Τις προσφερόμενες υπηρεσίες κάθε ομάδας, σύμφωνα με τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης και το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς.  

 Την συμφωνηθείσα τιμή.  

 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Τον τρόπο παραλαβής.  

 Τον τρόπο πληρωμής.  

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στα έγγραφα αυτής. 

16. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου 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. έντονα 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: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2020. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται εντός του χρόνου ισχύος 

της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

 οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
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 οι όροι της σύμβασης και  

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 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.  

 Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 

του Ν. 4412/2016. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 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. 

 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. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

 Σε περίπτωση τμηματικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  

 Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη που παραδόθηκαν. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης της υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων του 

Δήμου Αργοστολίου. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

 Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων της μελέτης είναι αυτή 

που περιγράφεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας παραλαμβάνεται τμηματικά. Συγκεκριμένα η αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης βεβαιώνει με κάθε λεπτομέρεια τα στοιχεία της μηνιαίας εκτέλεσης της σύμβασης και ενημερώνει την αρμόδια 

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου προκειμένου να εκδοθεί η παραλαβή του τμηματικού αντικειμένου.  

Η συνολική εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται με την υποβολή του τελευταίου 

παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι έως τις 31/12/2020 ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων με την 

επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   

 Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 

4412/2016 και με την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής.  

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

 για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ποσοτήτων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας της 

υπηρεσίας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι ποσότητες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών 

λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 

ως ανωτέρω.  

 Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 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. 

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υπηρεσιών (ανταλλακτικά - εργασία), με 

ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν μπορεί να εκτελεστεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η υπηρεσία μπορεί να απορριφθεί. Εάν η 
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υπηρεσία  απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε 

περαιτέρω ελέγχους.  

 Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι 

δυνητική.  

 Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

 Η τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τμήματος της  υπηρεσίας. 

 Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα 

στον οριζόμενο χρόνο ήτοι εντός 10 μερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του αναδόχου.  

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 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. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τμηματική, η εξόφληση του αναδόχου 

θα γίνεται τμηματικά και με ελάχιστη συχνότητα ανά ημερολογιακό μήνα.  

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τμηματική εξόφληση είναι τα εξής: 

 Βεβαίωση καλής εργασίας των εργασιών και της άριστης κατάστασης των ανταλλακτικών κάθε οχήματος/των που 

προωθείται για επισκευή και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα 

και τα υλικά. 

Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο σχετική εντολή 

νόμιμης εντολής επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης ανταλλακτικού από την τριμελή επιτροπή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. 

 Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

 Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

 Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και Δημοτικής Ενημερότητας.  

Η εξόφληση του παραστατικού 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  

Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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 Διενέργειας του 

διαγωνισμού:  

1.1. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  

2.1. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

2.2. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

2.3. από τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  

2.4. στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  

2.5. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

2.6. 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 η συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

2.7. 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 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.8. 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
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2.9. 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 συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε.  

2.10. 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 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

2.11. εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι υπηρεσίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

2.12. αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες (εργασία-ανταλλακτικά) 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:  

2.1. η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση.  

2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 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 και σε περίπτωση που έχει 

αποδεσμευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 

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:  

i. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 

132 του Ν.4412/16,  

ii. 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 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

1.1. 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  

1.2. 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:  

2.1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

2.2. 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,  

2.3. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

2.4. αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

2.5. στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

2.6. 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 προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού της 
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παρούσας τεχνικής έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την προσέλκυση 

υποψηφίων αναδόχων για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης) και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ανάδοχο ή τους μειοδότες αναδόχους ανά ομάδα εργασιών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

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 υπηρεσιών, ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστημα που 

ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την οριστική παράδοση της υπηρεσίας.  

3. Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας, η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά φορέας αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της 

υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγυητική αποδεσμεύεται πλήρως μετά την παραλαβή και της τελευταίας 

προβλεπόμενης ποσότητας. 

4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

5. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

13. την ημερομηνία έκδοσης,  

14. τον εκδότη,  

15. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

16. τον αριθμό της εγγύησης,  

17. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

18. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

19. τους όρους ότι:  

20. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και  

21. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

22. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

23. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

24. 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 

25. τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

6. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

7. 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.  

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 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.  

26. 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 Δημοσίου 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.  

27. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα υπηρεσία 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 Αργοστολίου. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
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δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 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. 

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος  δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  α) να εγκρίνουν ως έχουν  

τους παραπάνω όρους του σχεδίου Διακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού   της 

αριθ. 22/2020 μελέτης  για την «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020, προϋπολογισμού 63.984,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»  και  β) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 

10:00.π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, 

Αργοστόλι. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου 

Κρυσταλία – Σπαθής Σταύρος –  Τσιλιμιδός Γεώργιος – Πολλάτος Διονύσιος &  

Γαβριελάτος Αργύρης. 
 

 Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

  την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 

55/Α/11-03-2020)   

  την  54/14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί έγκρισης 

μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης) ΑΔΑ:6Ω5346ΜΓΤΤ-Λ4Ρ .                

     το παραπάνω σχέδιο των όρων διακήρυξης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

   τις  αριθ.  323-324-325 &326/28-04-2020  αποφάσεις ανάληψης Υποχρεώσεων        

    την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 1).Καταρτίζει στο σύνολο τους , τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη 

ποσοστιαία % μέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιμή εργασίας, ωριαίας αποζημίωσης απρόβλεπτων 

εργασιών και τιμή ανταλλακτικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 22/2020 

μελέτης για την «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου 

Αργοστολίου , έτους 2020 , προϋπολογισμού 63.984,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που  θα 

βαρύνει τους κάτωθι αναφερόμενους  ΚΑΕ του  Προϋπολογισμού  Οικ. Έτους 2020: 

 
Κωδικός ΚΑΕ Περιγραφή Ύψος ΚΑΕ (2020) 
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€ 

30.6263.01 

Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων και φορτηγών (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 

δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)  

20.000,00 

30.6671.01 

Ανταλλακτικά τακτικής ετήσιας συντήρησης 

μεταφορικών μέσων και φορτηγών (ο παρών Κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)  

22.000,00 

20.6671.01 

Ανταλλακτικά τακτικής ετήσιας συντήρησης 

μεταφορικών μέσων - φορτηγών (ο παρών Κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)  

12.000,00 

20.6263.01 

Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων και φορτηγών  (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 

δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)  

10.000,00 

Συνολική διαθέσιμη πίστωση με Φ.Π.Α. 24%: 64.000,00 
 

  Προσφορές γίνονται δεκτές για οποιαδήποτε ομάδα ή ομάδες του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης και αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή 

ομάδες του εν λόγω προϋπολογισμού. 

 2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου 

Αργοστολίου, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00.π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, 

Τ.Κ. 28100 το αργότερο μέχρι την 20η  Μαΐου  2020 και ώρα 09:30 π.μ έως 10:00 π.μ. 

(Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους μέσω ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου επί αποδείξει το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 19 Μαΐου  2020 και ώρα 15:00. 
 
 Προσφορές που αποστέλλονται με κάθε μέσο, οι οποίες υποβλήθηκαν ή 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του Δήμου  

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

 3) Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

  στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    

  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου: www.kefallonia.gov.gr  

  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ). 
 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 
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άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική 

εφημερίδα. 

 Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δημοσίευσης Περίληψης της 

διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συμμετέχοντα που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν 

το Δήμο. 

 4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των 60.000,00 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.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

                                                                                                   ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                   

                                                                                                              ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                           

                                                                                                    ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  

                                                                                                   ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

                                                                                                      ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Θεόφιλος Μιχαλάτος 
Δήμαρχος Αργοστολίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


