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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της 12 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    23η  Απριλίου  2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  23 η  Απριλίου   του έτους 2019, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   11410/19-04-2019   
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι 
σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                           
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                        Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος       
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                      
      
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   133 / 2019                                                                      Α∆Α: 78Ω5ΩΕ5-1Ψ0 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    
που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής το  παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα 
αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» 
και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων        εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» 
2.Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆. ∆  
Ζόλων» 
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Καρδακάτων». 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 
Για τον ορισµό των παραπάνω θεµάτων ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία-- Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                     (θετικές ψήφοι  πέντε   (5)  
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ     τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων.   
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» 
2.Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆. ∆  
Ζόλων» 
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Καρδακάτων». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   134/ 2019 Α∆Α: 6∆ΦΨΩΕ5-113 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού  της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχος των   δικαιολογητικών κατακύρωσης) για 

την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 1 ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης(όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 133/2019 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Α∆Α: 78Ω5ΩΕ5-1Ψ0)  : Έγκριση  2ου Πρακτικού  της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχος των   
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» 
θέτει  υπόψη της Επιτροπής το  από 19-04-2019   2o Πρακτικό για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   

Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:  ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Προϊσταµένη Αρχή:  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

∆ιευθύνουσα ή  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία:  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο:  Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  

 

Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ” 

Προϋπολογισµός: 79.685,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 28.420/17-10-2018 

Αριθ. Απ.: 674/2018 

Ελληνική   
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Α∆ΑΜ: 18PROC003854381 2018-10-17 

Α∆Α: ΩΝΖΑΩΕ5-Σ3Ξ 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 28.423/17-10-2018 

Α∆Α: 7ΤΟ8ΩΕ5-ΙΡΟ 

Α∆ΑΜ: 18PROC003854436 2018-10-17 

Α/Α Συστήµατος: 76702 

Λήξη υποβολής προσφορών: 13/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 20/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

 

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Παρασκευή 19 Απριλίου 
2019  και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 
(26/01/2018) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α: 6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών 
δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) 
χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πρόεδρος 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τακτικό Μέλος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκοµίστηκαν σε έντυπη µορφή από την «ΣΠΥΡΑΤΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η .» για το εν λόγω έργο. 

Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η .»  υπέβαλε ηλεκτρονικά, µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισµό, εντός 
της προβλεπόµενης στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνίας. 

Η επιτροπή διαγωνισµού, έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εµπρόθεσµα 
(εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 

Στη συνέχεια, ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο ∆ήµο, 
έγινε δεκτός και η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
αυτών καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Πίνακας 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Κατά την υποβολή 
προσφοράς /των 
∆ικαιολογητικών  ∆ικαιολογητικά                                  

(Αποδεικτικά µέσα) 

13-11-2018 
15-3-
2019 

Αριθµός Εγγράφου & Περιγραφή/ 
Ισχύει έως  

Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του  Ν. 4412/2016), ως προς το 
χρόνο έκδοσης τους ή ισχύος τους (άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης) 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 1766/19-3-2019 19-03-2019 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας  
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65692382 (15-10-
2018) 

15-12-2018 
Φορολογική Ενηµερότητα 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 
66413066 (19-3-
2019) 

19-4-2019  

ΑΑ∆Ε  

 √ 87 (11-02-2019) 09-08-2019 ΕΦΚΑ  - ΙΚΑ 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) √  

576  
10-07-2018 

09-01-2019 ΕΦΚΑ  - ΙΚΑ  

√  1759 (20-08-2018) 20-02-2019 ΕΦΚΑ  -Τεως ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  √ 274 (26-02-2019) 26-08-2019 ΕΦΚΑ  - Τέως ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε 

√ √ 
226 
06/11/2018 

03/05/2019 ΕΦΚΑ  - ΙΚΑ 

√ √ 
482964 
10-10-2018 

09-04-2019 ΕΦΚΑ  - ΙΚΑ 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων σε 
εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

        √  √ 
104 
12-06-2018 

11-12-2018  
Λήξη έργου 
10-11-2018 

ΕΦΚΑ  - ΙΚΑ 

√ √ 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης 
Εργασ. Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµερ. λήξης της προθεσµίας  
υποβολής προσφοράς 
ή ένορκη βεβαίωση  
(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

16019 (25-01-2019)  

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  
Συµβολαιογράφος  κ Ευαγγελία 
Α. Ζούπα   
 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση κλπ. 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 280(19-03-2019) 19-03-2019 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση κλπ. 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 282 (19-03-2019) 19-03-2019 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  κλπ. 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 281 (19-03-2019) 19-03-2019 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ 27/03/2019  Λ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ  

1938/63978 (3-07-
2018) 

03-01-2019 Πιστοποιητικό µη διάπραξης 
επαγγελµατικού παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

√ √ 
11063978 (11-01-
2019) 

11-07-2019 

ΤΕΕ –ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 
∆ιακήρυξης) 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

√ √  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΕΠ 13444  
Αριθµ πρωτ ∆15/4023  
Ισχύς έως 21/03/2020  

 
Υπουργείο Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων   

 

• Υ∆ περί ανεκτέλεστου  

• Υ∆ Περί µη απασχόλησης προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και µη στελέχωσης πτυχίου από 
άλλα πρόσωπα  

• Υ∆ Λοιπών περιπτώσεων για πλήρωσης των προϋποθέσεων συµµετοχής   

• Βεβαιώσεις ΤΕΕ περί εξόφλησης συνδροµής  

• Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου των 3 έργων σε εξέλιξη & µία βεβαίωσης περαίωσης έργου. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των   δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και 
έκδοση του παρόντος πρακτικού, τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το 2ο Πρακτικό   της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου  

Και εισηγείται όπως  

Ο οικονοµικός φορέας  µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η»  απόδειξε ότι πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και προτείνεται  1.Η 
αναθέτουσα αρχή  να προβεί , µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον να αναρτήσει  τα 
∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.2 δ της διακήρυξης.  
2.Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνει υπέρ του οικονοµικού φορέα «ΣΠΥΡΑΤΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στα συνηµµένα του διαγωνισµού ως εσωτερικό έγγραφο. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος: 

1. διαβιβάζει τον φάκελο του διαγωνισµού στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής, 
2. κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό της Επιτροπής στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια µέσου 

του «πεδίου επικοινωνίας», ενηµερώνοντάς τον ότι µπορεί να µπει στο σύστηµα µε τους δικούς του κωδικούς και 
να παραλάβει τον διαγωνισµό. 

Αργοστόλι 19 Απριλίου 2019   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

 

2.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ   

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
1. Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει  το 2Ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

εκτέλεσης του  έργου µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩN». 

2. β) την  κατακύρωση του  εν λόγω διαγωνισµού  στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα 
επτά και τριανταπέντε εκατοστά (37,35 %), επί του προϋπολογισµού του έργου και  απόδειξε ότι πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης . 

 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  135  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
Την  αρίθ. 738/2018 απόφαση   ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 125/2019 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης 
Την 296/2018 Α∆Α: ΩΧΨ7ΩΕ5-ΦΕΧ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων. 
 Το από 20-11-2018 Πρακτικό Ι (α απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και  
Το από 11-02-2019 Ι Πρακτικό (β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκαν µε την 47/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: Ψ21ΤΩΕ5-Ι7Λ 
Το από 19-4-2019    παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
την εισήγηση της Προέδρου:   
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                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει ως έχει το από 19-04-2019 παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
την εκτέλεση  του  έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ» (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ) προϋπολογισµού  98.810,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

 
2). Κατακυρώνει την σύµβαση για την εκτέλεση του  έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ”» στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΑΡΙΣΤΕΙ∆Η» ο οποίος 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα επτά και τριανταπέντε εκατοστά (37,35 
%), επί του προϋπολογισµού του έργου και απόδειξε ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης . 

 
3) .Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω  του «πεδίου επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ σε όλους τους 

προσφέροντες εκτός του προσωρινού αναδόχου.  

4).  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα 
µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 
βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα 
σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη 
ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    135/ 2019                                                                           Α∆Α: ΩΧ70ΩΕ5-ΑΥΝ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων 
χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη 
 το 2 ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης:  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων» (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 133/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 78Ω5ΩΕ5-1Ψ0)                                                                             
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Με τη  408/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: 6ΘΗΝΩΕ5-ΦΡΘ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω 
έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  6169/5-03-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου 
κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 5-03-2019  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 
118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  
  Επειδή µε το αριθµ. πρωτ. 9607/4-04-2019  έγγραφο της η εν λόγω εταιρία δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για προσωπικούς λόγους   , σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. 
∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  η Οικονοµική   Επιτροπή µε 
την 120/2019  πράξη της  αποφάσισε :  α) την αναίρεση του από  5-03-2018 αποτελέσµατος της από 5-03-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα 
Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ 
Ζόλων» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   
Κατά την  διενέργεια της επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων τις 16-04-2019 
ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η οµόρρυθµος εταιρεία µε την επωνυµία Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 
0.Ε ∆.Τ ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε µε ΑΦΜ 800351324 και δ/νση :Αρχαγγέλων 5 & Μ. ΛΟΥΝ. 24100  ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑ)   
Με το αρ. πρωτ. 10955/16-04 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό 
ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  11669/23-04-2019 
σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
Στη συνέχεια, ελεγχθήκαν τα µε αρίθ. πρωτ. 11669/ 23-04-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η 
πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  αντί ποσού  
9.048,18   €  µε  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 0.Ε ∆.Τ 
ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  αντί ποσού  
9.048,18   €  µε  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 0.Ε ∆. 
Τ  ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο. Ε επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών 
- την 408/2018 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  7332.13 του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση 9.048,18  ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 267/1-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 3-09-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 6169/5-03-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι  του αποτελέσµατος 
της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
- το µε αριθ. πρωτ. 9607/4-04-2019 απαντητικό (αρνητικό) έγγραφο της  Εργοληπτικής Εταιρίας: Βρυώνης Ανδρέας  
του Γερασίµου. 
Το από 16-04-2019 αποτέλεσµα της Επαναληπτικής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης  
το µε αρίθ. πρωτ. 10955/16-04-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι  του αποτελέσµατος 
της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 

- το µε αριθ. πρωτ. 11669/23 -04-2019 απαντητικό  έγγραφο αποδοχής της Εταιρίας: Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. 
ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 0.Ε ∆.Τ  ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο. Ε µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και  

- την εισήγηση του Προέδρου : 
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης κατασκευής 
του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  αντί  ποσού    9.048,18 €  µε  Φ.Π.Α   24%  στον 
οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 0.Ε ∆.Τ  ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο. Ε, επειδή η 
προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ- Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ 0.Ε ∆.Τ  
ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Ο. Ε θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  408/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   136/ 2019                                                                          Α∆Α: Ω73ΙΩΕ5-ΧΚΜ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ( γ΄ αποσπάσµα) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού {έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης )για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 3 ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης(όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 133/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Α∆Α: 78Ω5ΩΕ5-1Ψ0)  : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ  ( γ αποσπάσµα) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης )  για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
Καρδακάτων», θέτει  υπόψη της Επιτροπής το  από 19-04-2019   Πρακτικό ΙΙ (γ΄ απόσπασµα)  για το εν λόγω θέµα 
που αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α)  την έγκριση ως έχει    του παραπάνω  Πρακτικού ΙΙ ( γ  αποσπάσµα) της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων» και β) την 
κατακύρωση της σύµβασης στον στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η   . 
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Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α :  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) 
4) την  αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ 
5) την 319/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ω2ΝΩΩΕ5-ΚΤΗ.  
 6) το από  27-11-2018 Πρακτικό Ι (α΄ απόσπασµα)  της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  
7) το από 15-01-2019 Πρακτικό Ι (β΄ απόσπασµα) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 28/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  Α∆Α: ΩΙΣ1ΩΕ5-ΩΒΨ 
8) την 108/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ( ά αποσπάσµα) Α∆Α: Ω∆ΘΑΩΕ5-1ΨΡ   
9) το από 19-04-2019 παραπάνω Πρακτικό ΙΙ (γ’ Απσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  Πρακτικό  Ι Ι( γ  αποσπάσµα ) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης )  για την εκτέλεση του έργου   «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων», 
προϋπολογισµού 48.833,73  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
3. Κατακυρώνει  την  σύµβαση  στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η   µε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση 33/% επί του προϋπολογισµού της µελέτης . 
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες εκτός του προσωρινού 
αναδόχου. 
5. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου 
του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του 
παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   137/ 2019 Α∆Α: ΩΨΑΩΩΕ5-50Θ 

ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019 
 

 
 

 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  2o θέµα  ηµερήσιας διάταξης :  Κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με την  122/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας µε 
συνοπτικό διαγωνισµό , ζητείται από το Σώµα  να εγκρίνει  τους όρους της  δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία που 

αναλυτικά έχουν ως εξής: 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

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

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

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

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

  
∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) :  
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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 ∆ηµόσια 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 υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

  
Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του 

οικονοµικού φορέα  
► ∆ιευκρίνιση : 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 ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο 
της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν , 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) 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. 



 585 

Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος 
φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται 
ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν 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, 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 του Νοµικού Προσώπου, 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.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι 
επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό 
ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής µονάδας  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-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  
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• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 (άρθρο 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:  
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.  
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δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 
της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό 
δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 
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 ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, 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, 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 ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα 
άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
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.  
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3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 
13 παρακάτω.  

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

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

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

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

• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

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

• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

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

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

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/08/2019. 

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 παράδοσης 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 την αρµόδια οργανική µονάδα του Νοµικού 
Προσώπου. 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 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. Τα προς προµήθεια είδη δύνανται να παραδίδονται και τµηµατικά και σε κάθε περίπτωση η τµηµατική παράδοση θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31/08/2019, κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης προς τον ανάδοχο, σε εργάσιµη ηµέρα 
και ώρα. Αν η ηµέρα παράδοσης δεν είναι εργάσιµη τότε ως ηµέρα παράδοσης ορίζεται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Ο δε χρόνος 
παράδοσης που θα ορίζεται στην έγγραφη εντολή της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε(5) 
ηµερών, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη και αντικειµενικοί παράγοντες, όπως λ.χ.  η έδρα δραστηριοτήτων του αναδόχου και τα υπαρκτά 
πρόσφορα µέσα για την αποστολή των υπό προµήθεια ειδών προς την έδρα του Νοµικού προσώπου. 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. ∆. 56/1995.  
11. Η προµήθεια  δύναται να παραλαµβάνεται  και τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία(επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Κεφαλλήνιας) 
που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της εκτέλεσης της σύµβασης και εκδίδει κάθε απαραίτητο 
έγγραφο για την παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
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 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.  
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 
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.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
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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 προµήθειας, 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 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.  

19. 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.  

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

21. 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  

22. 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 ∆ηµοσίου 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 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 ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις διπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  

 β) 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 
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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 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 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. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
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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 προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας τενχικής έκθεσης να µη προβλεφθεί 
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 (και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
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. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
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 ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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

ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του 
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια 
δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  

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

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

 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό τους των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» και ως ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού προτείνει να οριστεί η 11-06-2019 ηµέρα Τρίτη 
Την εισήγηση   της Προέδρου    ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος . 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 122/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την Έγκριση της Μελέτης και τον καθορισµό τρόπου 

διενέργειας του διαγωνισµού. 
             Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους ,  τους παραπάνω δηµοπράτησης για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 
Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» συνολικού  προϋπολογισµού 73.999,95 € (εβδοµήντα τρεις  χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 30.6699.04 του 
Προϋπολογισµού 2019. 
2. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την  11η Ιουνίου  2019 και ώρα 10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό 
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 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού 
Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 11η Ιουνίου  2019  και ώρα 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 ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού, δηλαδή την  10η Ιουνίου 2019  και ώρα 15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
4. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 
της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
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Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
5. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   138/ 2019                                                                                  Α∆Α: 629ΝΩΕ5-7Τ3 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (2ου ) (¨Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016)  ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 

 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  3o θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (2ου ) (¨Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016)  ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 10875/ 16-04-2019  εν λόγω  2ο  Πρακτικό για την εν 
λόγω προµήθεια  το   οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
 
                                     Αργοστόλι:  16.04.2019 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  10875 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Επιτροπή ∆ιαγ/ού  Προµηθειών  
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155 
FAX: 26710 – 22572 
 

  
 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). Αρ. 

αποφ: 18/2019 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 15/04/2019, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09:30 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της 

υπ΄αριθµ. 10838/15-04-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθµ. πρωτ. 10837/15-04-2019 Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της 

εταιρείας µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.»  για το διαγωνισµό για την «Προµήθεια 

ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», σύµφωνα µε την αριθ. 122/5569/28-02-2019 

∆ιακήρυξη 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  



 596 

  
 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 

Ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας  µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 

ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 

122/5569/28-02-2019 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και 

άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

Α)την αριθ. 03/2019 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Β)την αριθ. 42/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη Μελέτη και καθορίσθηκε ο 

τρόπος εκτέλεσης της  «Προµήθειας ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε τη 

διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, 

Γ) την αριθ. 52/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

∆)την αριθ. 122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 

Ε)την αριθ. 5571/28-02-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ανωτέρω αναφεροµένου διαγωνισµού, 

ΣΤ) )την αριθ. 107/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 7108/14-03-2019 

Πρακτικό(1Ο) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία 

ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» 

Ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆.Γ.Α. την δυνατότητα παροχής των, ιδιαίτερα,  σηµαντικών υπηρεσιών  προς 

τους ηλικιωµένους  τροφίµους του, 

Η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 3/2019 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν 

υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, 

Θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»     την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.»,  
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Αργοστόλι 16/04/2019 

Τα µέλη της Επιτροπής  

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ____________________ 
 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ___________________ 
 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________________________ 

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

 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του παραπάνω 2ου  Πρακτικού    του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 65.083,36€ (εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%) και την  ανακήρυξη ως οριστικού  Αναδόχου  ,  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 6,96% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% 
& 24%) 60.651,32 € . 

    Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν συµφωνεί µε τον τρόπο σύνταξης της µελέτης. 
   Την εισήγηση   της Προέδρου    ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

3) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
4) Τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για την προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(αριθ. 128/31-1-

2019 αίτηµα Ν.Π./αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:2482/01-02-2019) 
5) Την 42/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την Έγκριση της Μελέτης και τον καθορισµό τρόπου 

διενέργειας του διαγωνισµού. 
6) Την 52/26-02-2019 Α∆Α: Ψ4ΚΘΩΕ5-Ζ0Υ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων της το 

διακήρυξης . 
7) Το µε αρίθµ. πρωτ. 7108/14-03-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την  107/2019 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΤΦ2ΩΕ5-509 
6) το µε αριθµ. πρωτ. 10875/16-04-2019 παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   

             Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 10875/16-04-2019   2o Πρακτικό  της Επιτροπής  του Συνοπτικού διαγωνισµού(έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)   , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 65.083,36€ 
(εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%). 
 
2. Ανακηρύσσει   οριστικό Ανάδοχο  για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  ποσοστό 
έκπτωσης 6,96% και συνολική προσφορά  µε ΦΠΑ 13% & 24%)  60.651,32  € . 
3. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                                                                   139 / 2019 Α∆Α: 6Τ9ΟΩΕ5-9ΙΦ   
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ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού  Ι  του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 4 ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση  Πρακτικού  Ι  του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-
ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» θέτει  υπόψη της Επιτροπής το  µε αριθµ. πρωτ. 
11190/18-04-2019   Πρακτικό Ι  για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

                           Αργοστόλι:  18.04.2019    

                           Αριθ.Πρωτ.:  11190 

 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και αξιολόγησης προσφορών     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έτος 
2019(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 19/2019 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 18.04.2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της αριθµ. 10360/11-04-2019 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 19/2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 71913  

ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Τακτικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α) την υπ. Αριθ. 192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 

β)την αριθ. 65/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ.  02/2019 Μελέτη του 

Τµήµατος Προµηθειών για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»  παρατηρεί τα κάτωθι : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αριθµ. 192/7522/18-03-2019 

∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019», µέσω 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

συστήµατος τον αριθµό 71913).   
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Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 15/04/2019 και ώρα 23:59:00, και η ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ήταν η 18/04/2019  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε  το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη 

και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 71913  και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 

ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό µία προσφορά, και αναλυτικά ως 

κάτωθι:   

 Προµηθευτής Ηµ/νία Υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα Υποβολής 
Προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 15/04/2019,  22:28:44 134458 

 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε  στις 10:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:02:00 π.µ.. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 

3.1.1, αριθ. 192/7522/18-03-2019 διακήρυξης), την 18/04/2019 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, ήτοι  του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:134458(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την υπηρεσία   

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» της αριθ. 192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς . 

από τον παρακάτω αναφερόµενο οικονοµικό φορέα και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο 

µοναδικό α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς Αριθµός Προσφοράς 

1 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 15/04/2019, 22:28:44 134458 

δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 698/15-04-2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. ,ποσού 935,50 ευρώ(εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα 

λεπτά),  

2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 

16.11.2016,  

3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

4)Άδεια χειριστού ταχυπλόου,  

5)Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα,  

6)αριθ. 1826/15-04-2019 πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ,        7)αριθ. ΑΕ 782459 Α.∆.Τ.,  

8)Βιογραφικά Σηµειώµατα προσωπικού,  

9)έναρξη ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  

10)Πίνακας επάνδρωσης Προσωπικού,  

11)αριθ. 2420/15-04-2019  Αντίγραφο Πονικού Μητρώου του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  

12)πτυχία(άδειες Ναυαγοσώστη ) προσωπικού,  

13)άδεια χειριστή ταχυπλόου.  

     14)Απόφαση ατοµικής επιχειρήσεως 

     15)Υ.∆. συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης και της διακήρυξης και διάθεσης προσωπικού και  τεχνικού εξοπλισµού για 

την εκτέλεση της Υπηρεσίας, 

    16)Υ.∆. ότι έλαβε γνώση των όρων της υπ. αριθµ. 192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξης και της αριθ. 2/2019 µελέτης και ότι τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί µαταίωσης , ακύρωσης ή 

διακοπής  του διαγωνισµού, 

   17)Αίτηση Συµµετοχής  



 600 

ε)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ» κατέθεσε (µε τον αριθ.10968/16-04-2019 φάκελο) 

εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3 της αριθ. 192/7522/18-03-2019  ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στον  έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής  του 

οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  και στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της µε α/α 

συστήµατος 134458 κατατεθειµένης προσφοράς για το διαγωνισµό µε α/α συστήµατος 71913, και διεπίστωσε ότι: 

Α) ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  (α/α 

προσφοράς 134458)  , ήταν  πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 192/7522/18-03-2019  ∆ιακήρυξη, 

Β)ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  (α/α προσφοράς 134458)  ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 192/7522/18-03-2019  ∆ιακήρυξη, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφάσισε την  συνέχιση του διαγωνισµού για την 

υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» ήτοι - µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ- να προχωρήσει στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη 

“Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ ∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά” ‘ήταν πλήρης και 

σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»   , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Υποφακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω αναφεροµένης  κατατεθειµένης προσφοράς.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές, µε α/α συστήµατος 134458 για το διαγωνισµό µε  α/α συστήµατος 71913 

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν µε τη σειρά που αυτές 

κατατέθηκαν, ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω αναφεροµένης κατατεθείσας  προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό της.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε , στις 10:40:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:50:05 

Επισηµαίνεται,ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 192/7522/18-03-2019    ∆ιακήρυξη(άρθρο 3.1.1) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019», 

β) την υπ. αριθµ. 1037011-04-2019 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους συµµετέχοντες , µέσω του 

συστήµατος , 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της  ως άνω αναφεροµένης οικονοµικής προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 134458 της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»   

αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» και ειδικότερα: 

Α) την ΟΜΑ∆Α 1(υπηρεσίες ναυαγοσωστών ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)   και ανήλθε στο ποσό των 16.120,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  

19.988,80€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 0,06% & 

Β)την ΟΜΑ∆Α 7(υπηρεσίες χειριστή σκάφους) και ανήλθε στο ποσό των 14.510,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  17.992,40€(µε ΦΠΑ)  

και ποσοστό έκπτωσης 0,04% & 

Γ)την ΟΜΑ∆Α 8(υπηρεσίες ναυαγοσώστη για σωστικό σκάφος) και ανήλθε στο ποσό των 8.060,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  

9.994,40€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 0,06% & 

∆)την ΟΜΑ∆Α 9(εκµίσθωση σωστικού σκάφους τουλάχιστον 5 µέτρων) και ανήλθε στο ποσό των 4.830,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  

5.989,20€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 0,18% & 

Ε) την ΟΜΑ∆Α 10(εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λεµβών ∆Ε Αργοστολίου) και ανήλθε στο ποσό των 3.220,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό 

των  3.992,80€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 0,18%, 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α)την παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία των 

πολυσύχναστων παραλιών του δήµου κεφαλλονιάς γ)το γεγονός ότι η µη παροχή ναυαγοσωστική κάλυψη θα έχει σαν αποτέλεσµα την απένταξη του 

δήµου από το πρόγραµµα Γαλάζια Σηµαίας για το έτος 2019 δ) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»   που διενεργήθηκε 

µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου 

µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 
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ε)την αποδοχή ως παραδεκτών της οικονοµικής προσφοράς µε α/α συστήµατος 134458,εκτιµώµενων ότι τόσο το περιεχόµενό της όσο και 

η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και τις 

τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  για τις Οµάδες 1,7,8,9,10 µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,06% & 0,04% & 0,06% & 0,18% & 0,18% 

αντιστοίχως και προσφορές που ανήλθαν στο ποσό των 16.120,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  19.988,80€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 1 & στο 

ποσό των 14.510,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  17.992,40€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 7 & στο ποσό των 8.060,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό 

των  9.994,40€(µε ΦΠΑ)  για την ΟΜΑ∆Α 8 & στο ποσό των 4.830,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  5.989,20€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 9 & στο 

ποσό των 3.220,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  3.992,80€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 10 

2) Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» για την Οµάδα 2(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) & την Οµάδα 
3(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 4(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την Οµάδα 5(Υπηρεσίες 

Ναυαγοσωστών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 6(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & την Οµάδα 11(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών 

Λεµβών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΩΣ) & την Οµάδα 12(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 13(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών 

Λεµβών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την Οµάδα 14(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 15(εκµίσθωση 

Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΣΑΜΗΣ, 

3) Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»  , επειδή ο ∆ιαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της 

αριθ.  192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ απέβη άγονος  για τις ως άνω αναφερθείσες 

οµάδες, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για αυτές, 

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

αντίγραφα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                       β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει α)  την έγκριση ως έχει    του παραπάνω  Πρακτικού Ι  , β)  Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

2019» την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  για τις Οµάδες 1,7,8,9,10 µε έκπτωση επί του 

προϋπολογισµού της Μελέτης 0,06% & 0,04% & 0,06% & 0,18% & 0,18% αντιστοίχως και προσφορές που ανήλθαν στο ποσό των 16.120,00€( άνευ 

Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  19.988,80€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 1 & στο ποσό των 14.510,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  17.992,40€(µε ΦΠΑ) για 

την ΟΜΑ∆Α 7 & στο ποσό των 8.060,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  9.994,40€(µε ΦΠΑ)  για την ΟΜΑ∆Α 8 & στο ποσό των 4.830,00€( άνευ 

Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  5.989,20€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 9 & στο ποσό των 3.220,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  3.992,80€(µε ΦΠΑ) για την 

ΟΜΑ∆Α 10. 

γ)Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» για την Οµάδα 2(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) & την Οµάδα 

3(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 4(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την Οµάδα 5(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών 

∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 6(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & την Οµάδα 11(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΩΣ) 

& την Οµάδα 12(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 13(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την 

Οµάδα 14(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 15(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΣΑΜΗΣ, 

δ) Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»  
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει  ότι η παράταξη του θεωρεί πως η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων είναι ευθύνη του κράτους και όχι 

του κάθε ∆ήµου  ,δηλώνει ότι ψηφίζει το Πρακτικό και προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή να καταγγείλει το γεγονός πως  µε την παρούσα δηµοπρασία  µόνο το 

20% των παραλιών καλύπτονται µε ναυαγοσώστες και να προβεί  στις απαραίτητες ενέργειες για να καλυφθούν από ναυαγοσώστες όλες οι παραλίες της 

Κεφαλονιάς και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  65 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 92/15-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων.  
4) την  αρίθ. 192/ 7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου  
5) το µ αριθµ. πρωτ. 11190/18-04-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  Πρακτικό  Ι  του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Επιλογή αναδόχου για την Υπηρεσία 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» συνολικού προϋπολογισµού 153.225,81 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 36.774,19€, ήτοι σύνολο 190.000,00 µε το Φ.Π.Α. 

2)  Ανακηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο  για την Υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»  για τις Οµάδες 1,7,8,9,10 µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,06% & 0,04% & 0,06% & 0,18% & 0,18% 

αντιστοίχως και προσφορές που ανήλθαν στο ποσό των 16.120,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  19.988,80€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 1 & στο ποσό 

των 14.510,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  17.992,40€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 7 & στο ποσό των 8.060,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  

9.994,40€(µε ΦΠΑ)  για την ΟΜΑ∆Α 8 & στο ποσό των 4.830,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  5.989,20€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 9 & στο ποσό των 

3.220,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  3.992,80€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α 10. 

3) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019» για την Οµάδα 2(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) & την Οµάδα 

3(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 4(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την Οµάδα 5(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών 

∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 6(Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών ∆Ε ΣΑΜΗΣ) & την Οµάδα 11(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΩΣ) 

& την Οµάδα 12(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ) & την Οµάδα 13(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ) & την 

Οµάδα 14(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) & την Οµάδα 15(εκµίσθωση Ναυαγοσωστικών Λεµβών ∆Ε ΣΑΜΗΣ, 

4) Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2019»  , επειδή ο ∆ιαγωνισµός που διεξήχθη, βάσει της αριθ.  

192/7522/18-03-2019 ∆ιακήρυξης, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ  απέβη άγονος  για τις ως άνω αναφερθείσες οµάδες, καθώς 

δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για αυτές, 

5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους προσφέροντες εκτός του προσωρινού αναδόχου. 
6.  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία  
ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  
 γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   140 / 2019                                                                              Α∆Α: ΩΜΗΥΩΕ5-8ΧΞ 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού  Ι  του   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 5 ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση  Πρακτικού  Ι  του   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 
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ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει  υπόψη της Επιτροπής 
το  µε αριθµ. πρωτ. 11396/19-04-2019   Πρακτικό Ι  για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

                           Αργοστόλι:  19.04.2019    

                           Αριθ.Πρωτ.:  11396 

 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και αξιολόγησης προσφορών     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έτος 
2018(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 19/2019 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19.04.2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της αριθµ. 10360/11-04-2019 ,γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 19/2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 71930  

ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 206/7930/20-03-2019 ∆ιακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Τακτικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 206/7930/20-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 

εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος 

τον αριθµό 71930).  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 16/04/2019 και ώρα 23:59:00, και η 

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 19/04/2019 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη 

και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 71930  και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 

ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 

αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός 

Προσφοράς 
1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι 

Κ Ε 
 

16/04/2019, 19:44:29 134587 

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

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε  στις 10:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:20:37. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» θα αποσφραγισθούν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 

3.1.1, αριθ. 206/7930/20-03-2019 διακήρυξης), την 19/04/2019 και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ως άνω αναφεροµένου φακέλου, ήτοι  του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:134587(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την υπηρεσία   

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» της αριθ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς . 

από τον παρακάτω αναφερόµενο οικονοµικό φορέα και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο 

µοναδικό α/α συστήµατος : 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός Προσφοράς 

1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι 
Κ Ε 

16/04/2019, 19:44:29 134587 

δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 683/11-04-2019 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. ,ποσού 3.548,20 ευρώ(τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οχτώ  ευρώ 

και είκοσι λεπτά),  

2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 

16.11.2016,  

3) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

4)Καταστατικό ΙΚΕ,  

5)Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα,  

6)αριθ. 3/2019 απόφαση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 71930            7)Βεβαίωση σύστασης εταιρείας,  

8)Βιογραφικά Σηµειώµατα προσωπικού,  

9)έναρξη ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  

10)Πίνακας επάνδρωσης Προσωπικού,  

11)αριθ. 1794/02-04-2019 πιστοποιητικό του επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, 12)Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας περί µη  θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης, ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση για να κηρυχθεί 

σε πτώχευση,  

13)Ποινικό µητρώο νοµίµου εκπροσώπου,  

14)πτυχία προσωπικού,  

15)Υ.∆.  

ε)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατέθεσε (µε τον αριθ.11379/19-04-

2019 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2.5 της αριθ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξης, 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στον  έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής  του 

οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  και στην αξιολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς της µε α/α συστήµατος 134587 κατατεθειµένης προσφοράς για το διαγωνισµό µε α/α συστήµατος 71930, και διεπίστωσε ότι: 

Α) ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  (α/α προσφοράς 134587)  , ήταν  πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξη, 

Β)ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  (α/α προσφοράς 134587)  ήταν  πλήρης και σύµφωνος µε την αριθ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξη, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφάσισε την  συνέχιση του διαγωνισµού για την 

υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» ήτοι - µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ- να προχωρήσει στην αποσφράγιση 

του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ ∆ικαιολογητικά-Τεχνική 

Προσφορά” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την 

επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   , 
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Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Υποφακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω αναφεροµένης  κατατεθειµένης προσφοράς.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές, µε α/α συστήµατος 134587 για το διαγωνισµό µε  α/α συστήµατος 71930 

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν µε τη σειρά που αυτές 

κατατέθηκαν, ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω αναφεροµένης κατατεθείσας  προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό της.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία εκκίνησε , στις 10:40:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:44:40 

Επισηµαίνεται,ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 206/7930/20-03-2019  ∆ιακήρυξη(άρθρο 3.1.1) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

β) την υπ. αριθµ. 10379/11-04-2019 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους συµµετέχοντες , µέσω του 

συστήµατος , 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της  ως άνω αναφεροµένης οικονοµικής προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 134587 της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   αφορούσε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   και 

ανήλθε στο ποσό των 175.000,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  217.000,00€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 1,36%(1,3584%) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη 

λειτουργία των δύο σπηλαίων και την αδυναµία παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών από τον  δήµο Κεφαλλονιάς ενόψει της τουριστικής περιόδου, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   που διενεργήθηκε µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της 

βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτών της οικονοµικής προσφοράς µε α/α συστήµατος 134587,εκτιµώµενων ότι τόσο το περιεχόµενό της όσο και 

η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και τις 

τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  και τις ανάγκες του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» -µε έκπτωση επί του 

προϋπολογισµού της Μελέτης 1,36%(1,3584%)ήτοι:  συνολική προσφορά 175.000,00€( άνευ Φ.Π.Α.)  και 2107.00,00€(µε ΦΠΑ)    

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

αντίγραφα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                  β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α)  την έγκριση ως έχει    του παραπάνω  Πρακτικού Ι και β) Την ανακήρυξη ως προσωρινού 
αναδόχου για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» , την 
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εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» -µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 1,36%(1,3584% )ήτοι:  συνολική προσφορά 175.000,00 €. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επαναλαµβάνει ότι η παράταξη του διαφωνεί ριζικά µε τον τρόπο που χειρίστηκε όλα 
αυτά τα  χρόνια η ∆ηµοτική Αρχή την  οικονοµική διαχείριση  των σπηλαίων επειδή  έπρεπε οι συγκεκριµένες 
υπηρεσίες να εκτελούνται µε υπαλλήλους του ∆ήµου και όχι  όπως γίνεται µέχρι και σήµερα δηλαδή  να δίνεται η 
οικονοµική τους διαχείριση σε ιδιώτες , δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία--Παπαδάτος Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  62 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 90/15-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α : ΨΩΚΘΩΕ5-0ΚΗ ) 
4) την  αρίθ. 206/ 7930/20-03-2019 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου  
5) το µ αριθµ. πρωτ. 11396/19-04-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  Πρακτικό  Ι  του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» ύ προϋπολογισµού 177.410,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 42.578,40  ήτοι σύνολο 219.988,40 µε το Φ.Π.Α. 
2)  Ανακηρύσσει  προσωρινό  ανάδοχο  για   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» -µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 

1,36%(1,3584%)ήτοι:  συνολική προσφορά 175.000,00 €  
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες εκτός του προσωρινού αναδόχου. 
4.  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία  
ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  
 γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     141 / 2019                                                                      Α∆Α: ΩΞ8ΥΩΕ5-3ΒΗ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 
52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου .  
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 6ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση  Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 11400/19-04-2019 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως    της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Κυριακάτου Μαρίας   σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 11399/19-04-2019 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο 
αναλυτικά έχει   ως εξής:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   11399 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  19ην  Απριλίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 10534/2019 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, 
προφορικό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης δύο ισογείων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό 
ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 9174/2019 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η  
οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
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1)  Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)    Ηλίας Κουρκουµέλης (Μέλος) 
3)   Νικόλαος Μενάγιας (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι 
κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
      1.  Ακίνητο µε το στοιχείο  -Ι1-  52,50 τ.µ. στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) 
          της ∆ηµοτικής  Αγοράς Ληξουρίου  µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία  
 

Αυξ. 
αρ. 

          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης :KEFALONIAN EXPERIENCE IKE 
(εταιρεία) 
 
Εγγυητής:  Μιχαλάτου Γερασιµούλα 
 
 

 
 
          πλήρη 
           

 
 
τ. υπογραφές 

 
  2. 

 
Πλειοδότης: Έρτσος  Παναγής 
 
 
Εγγυητής: Κοτσορέ Ευαγγελία 
 
 

 
 
 
           πλήρη           
           

 
 
 
τ. υπογραφές 
 

 
  3. 

Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
         

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 

      2.  Ακίνητο µε το  στοιχείο  -Ι2-  52,50 τ.µ.  στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο)   
           ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου  µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
 

Αυξ. 
αρ. 

         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
1. 
   

 
Πλειοδότης: KEFALONIAN EXPERIENCE IKE 
(εταιρεία) 
 
Εγγυητής:  Μιχαλάτου Γερασιµούλα 
 
 

 
     
 
            πλήρη     

 
 
 
τ. υπογραφές 

 
2. 
   

 
Πλειοδότης: Έρτσος Παναγής 
 
 
Εγγυητής:  Κοτσορέ Ευαγγελία  
 
 

 
        
 
            πλήρη 

 
 
 
τ. υπογραφές 
 

 
Στις  9.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Στη συνέχεια και ώρα 9.45 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους 
προσφορές.  



 608 

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           1.  Εκµίσθωση  ισογείου  ακινήτου  µε  στοιχείο  -Ι1-  ευρισκόµενο  
                στο κτίριο  Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου. 
                µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία.    
                Εµβαδόν ακινήτου 52,50 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης:   550,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
KEFALONIAN EXPERIENCE IKE 
(εταιρεία)  

 
Μιχαλάτου Γερασιµούλα            

 
   
 600 € 

  2.  
Έρτσος  Παναγής 

 
Κοτσορέ Ευαγγελία 

 
 650 € 
 

  3.    
 
 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Έρτσος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσό των  650 
ευρώ. Εγγυητής είναι  η κ. Κοτσορέ Ευαγγελία.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος   
       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                                                                                                                 
      Τα  µέλη               
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                 
           2.   Εκµίσθωση ισογείου  ακινήτου  µε  στοιχείο   -Ι2-  ευρισκόµενο  
                 στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου   
                 µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο.  
                 Εµβαδόν ακινήτου: 52,50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   350,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 Έρτσος  Παναγής 
 

 
Κοτσορέ Ευαγγελία 

 
400,00 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Έρτσος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσό των 400,00 
ευρώ. Εγγυητής είναι  η κ. Κοτσορέ Ευαγγελία. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
         Την εισήγηση του κ. Ανουσάκη  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία-- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος  -
Παπαδάτος Νικόλαος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  352 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Εκµίσθωση ακινήτου) 
3) Την  77/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : ΨΙΛΗΩΕ5-ΧΞ0 
4) Το   11399/19-04-2019 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 11399/19-04-2019 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, 
προφορικού δηµόσιου µειοδοτικού   διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό 
ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και ειδικότερα : 
α.) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου 
µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία . 
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου 
µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο . 
 2) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  ισογείου  ακινήτου  µε  στοιχείο  -1-  ευρισκόµενο  στο κτίριο  Β΄ 
(δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία , τον  
κ. Έρτσο  Παναγή  ο οποίος προσέφερε το ποσό των  650,00  ευρώ µηνιαίως µε εγγυήτρια    την  κ. Κοτσορέ 
Ευαγγελία.  
3) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  ισογείου  ακινήτου  µε  στοιχείο  -2-  ευρισκόµενο  στο κτίριο  Β΄ 
(δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο ,  τον κ. Έρτσο  Παναγή   ο  
οποίος  προσέφερε το ποσόν των  400,00  € µηνιαίως µε εγγυήτρια  την  κ. Κοτσορέ Ευαγγελία. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    142/ 2019                                                                Α∆Α: Ω7Ο6ΩΕ5-04Σ    
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη το 7 ο θέµα  
 της ηµερήσιας διάταξης:  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου 
 για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών 

Αγίας Πελαγίας» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  84/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΨΒΑΝΩΕ5-Α2Λ) εγκρίθηκε ο φάκελος δηµόσιας 
σύµβασης µε τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας 
Πελαγίας» και καθόρισε τον τρόπο ανάθεσης µε την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης µε ηλεκτρονική κλήρωση 
µέσω του ΚΗΣΚ  του άρθρου 118 του Ν 4412/2016, κατά την διενέργεια της οποίας  κληρώθηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος η µελετήτρια  κ. ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ  ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  9357/3-04-2019 έγγραφό µας  προς   την  µελετήτρια  κ. ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ.κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 1-04-2019  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του 
άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκπόνηση της 
µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας»  
   
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  11315/19-04-2019 
σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν και υπεύθυνη δήλωση για την 
αποδοχή του αποτελέσµατος της κλήρωσης . 
Στη συνέχεια, ελεγχθήκαν τα µε αρίθ. πρωτ. 11315/ 19-04-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η 
πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να 
κατακυρώσει την σύµβαση για την εκπόνηση της µελέτης  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  
Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας»  αντί ποσού  9.580,38 €  µε  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  
µε την επωνυµία : ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ  ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -  Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος  και Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
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- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών 
- την 84/2019 απόφαση ∆.Σ περί έγκρισης φακέλου και καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30. 7413.13  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση 9.580,38  ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 322 /18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 1-04-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 9357/3-04-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι  του αποτελέσµατος 
της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 

- το µε αριθ. πρωτ. 11315/19-04-2019 απαντητικό  έγγραφο αποδοχής της Εταιρίας: ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ  ΗΛΙΑΝΑ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και  

- την εισήγηση του Προέδρου : 
 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης εκπόνησης της µελέτης  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  Αγκυροβολίου τουριστικών 
σκαφών Αγίας Πελαγίας»  αντί  ποσού    9.580,38 €  µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : 
ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ  ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης της εν λόγω σύµβασης εκπόνησης  της µελέτης στον οικονοµικό φορέα ΚΟΥΚΟΥΣΙΑ  ΗΛΙΑΝΑ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  84/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    143/ 2019                                                                  Α∆Α: ΨΧ0ΩΕ5-ΨΓΗ 
 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου ΠΕΤΑΝΩΝ ∆.Ε Παλικής» ( άρθρο 118 του Ν 
4412/2016). 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      8 ο 
θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου ΠΕΤΑΝΩΝ ∆.Ε Παλικής» ( άρθρο 
118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  97/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΩΣΨΣΩΕ5-ΨΜΗ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω 
έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Σπυρίδωνα  του Γερασίµου. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  9360/3-04-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Σπυρίδωνα   του 
Γερασίµου κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 1-04-2019  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου ΠΕΤΑΝΩΝ ∆.Ε Παλικής»  
Με το αριθ. πρωτ. 10631/12-04-2019 απαντητικό έγγραφο της  η εν λόγω εταιρία δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα  της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  λόγω φόρτου εργασίας και   σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. 
∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα 
Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου 
ΠΕΤΑΝΩΝ ∆.Ε Παλικής» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   Βρυώνη Σπυρίδωνα  του 
Γερασίµου από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία-- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος   Παπαδάτος Νικόλαος  
και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών 
- την 97/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.04  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  8.351,31 ευρώ  
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- την µε αρίθµ. πρωτ. 318/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 1-04-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 9360/3-04-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του αποτελέσµατος 
της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
- το µε αριθ. πρωτ. 10631/12-04-2019 απαντητικό έγγραφο της  Εργοληπτικής Εταιρίας: Βρυώνης Σπυρίδωνας  του 
Γερασίµου. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  1-04-2019 αποτελέσµατος της από 1-04-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  στο Κεντρικό 
Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας 
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου ΠΕΤΑΝΩΝ ∆.Ε Παλικής» 
(σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας :   Βρυώνης Σπυρίδωνας   του Γερασίµου µε Α.Φ.Μ 
066206846  ∆.Ο.Υ  Αθηνών από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                         Παπαδάτος Νικόλαος                                                       
                                                                                                                          Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                                                                 
                                                                                                                         Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                 
                                                                                                               Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
 
   Σοφία Γαρµπή  
   Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         
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